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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). 
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A lista de referências deve ser apresentada em ordem alfabética (último sobrenome de cada autor seguido 
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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 
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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 
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EDITORIAL
EDITORIAL

O que não podemos medir, não podemos gerir

What we can’t measure, we can’t manage

Nos meios científicos, a revisão por pares, também 
chamada revisão paritária ou arbitragem (peer review, 

refereeing, em inglês), é um processo utilizado para assegurar 
que aspectos específicos sejam obedecidos antes da 
publicação de artigos. Considerando a importância global 
crescente de gerenciar informação, cada vez em maior 
quantidade e com uma velocidade de aquisição espantosa, 
um tema que tem ocupado espaço no campo editorial é a 
criação de critérios objetivos de avaliação e reprodução dessa 
revisão por pares. De alguma forma, remeter as submissões 
para especialistas não só aumenta a garantia de integridade 
moral e técnica do JBES, como fomenta a criação de uma rede 
de profissionais que se qualifica e mantém contato constante 
com as tendências editoriais. Nessa era de acessos digitais e 
necessidades ágeis, sentar com cuidado para ler um artigo 
é quase um desafio nas intensas agendas de todos. Apesar 
do desafio, esse esforço tem se traduzido em um aumento 
expressivo de submissões quantitativa e qualitativamente. 
O papel dos revisores não só assegura que a linha editorial 
do jornal seja seguida, mas também oferece feedbacks 
riquíssimos para autores que, na arena científica, têm a 
possibilidade de aumentar a sofisticação de suas produções. 
Existem problemas inerentes a esses processos, é claro. Em 
1964, por exemplo, a revista Physics Letters rejeitou o artigo de 

Peter Higgs no qual ele começava a desenvolver sua teoria 
sobre o Bóson de Higgs. Em 2013, Higgs e Englert ganharam 
o Prêmio Nobel pelo seu trabalho com a “partícula de Deus”. 
Em resumo, o modelo de revisão por pares não pretende 
ser perfeito e estamos cientes de que pode ser melhorado. 
O JBES mais recentemente alinhou uma ferramenta digital 
que capta os pareceres dos revisores e documenta de 
forma organizada questões sobre clareza da publicação e 
consistência técnica, entre outros pontos. A participação ativa 
e de elevado nível crítico tem permitido que o JBES atinja um 
patamar de amadurecimento que nos orgulha. 

Nesse exemplar, temos excelentes contribuições e o lei-
tor vai identificar que o primor técnico dos artigos tem sido 
cada vez maior. O JBES tem se empenhado em cumprir seu 
papel de ferramenta de divulgação de informação, mas tam-
bém de estimular a comunidade científica a tentar se superar. 
Agradecemos as contribuições de todos e esperamos estar à 
altura do prestígio de nossos revisores e autores.

Boa leitura!

Stephen Stefani
Editor-chefe

editor-chefe@jbes.com.br
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Obinutuzumabe no tratamento de pacientes 
com leucemia linfoide crônica, não 
elegíveis à dose completa de fludarabina: 
análise de impacto orçamentário baseado 
no tempo para a próxima terapia

Obinutuzumab for the treatment of unfit patients 
with chronic lymphocytic leukemia: budget impact 
analysis based on time to next treatment

Christina Garcia da Silva Fraga1, Rodrigo Shimabukuro Ho2, Laura Maria Fogliatto1, 
Camila Rufino Souza2, Juliana Marques Lagrasta Biondo2, Marcia Regina Dias Alves2

RESUMO
Objetivo: Comparar o impacto orçamentário de obinutuzumabe + clorambucila (GClb), rituximabe 
+ clorambucila (RClb), ofatumumabe + clorambucila (OClb) ou clorambucila (Clb) na primeira linha 
de tratamento (1L) e suas respectivas opções de segunda linha (2L) recomendadas por consenso 
brasileiro e internacional para adultos com leucemia linfoide crônica (LLC) não tratados previamente 
e inelegíveis à dose completa de fludarabina (slow-go). Métodos: A análise foi conduzida a partir do 
desfecho de tempo para próxima terapia (TPPT) na perspectiva do Sistema de Saúde Suplementar 
(SSS). Apenas custos de aquisição de medicamentos foram considerados, incluindo posologia de 
bulas registradas. Regimes de tratamento de 2L considerados foram RClb ou ibrutinibe. As curvas 
de TPPT foram obtidas do estudo CLL11 e COMPLEMENT 1. Resultados: Em horizonte temporal 
de cinco anos, GClb demonstrou benefício econômico, quando comparado com RClb, OClb e Clb, 
sendo o potencial de savings por paciente de R$ 80 mil, R$ 149 mil e R$ 284 mil, respectivamente. 
Adicionalmente, em cinco anos, verificou-se que a adoção de GClb na 1L para pacientes com LLC 
pode promover economia de R$32 milhões para SSS quando comparado com RClb e Clb, uma vez 
que seu intervalo livre de tratamento é mais longo do que o das tecnologias comparadas, o que 
posterga o início do tratamento de 2L. Conclusões: Apesar de o preço unitário de obinutuzumabe 
e o custo de tratamento inicial de GClb serem superiores aos de RClb, OClb e Clb, o tratamento de 
1L com GClb pode promover benefícios econômicos em longo prazo, consequentes dos resultados 
clínicos favoráveis da associação de GClb no tratamento da LLC.

ABSTRACT
Objective: To compare the budget impact of obinutuzumab + chlorambucil (GClb), rituximab + 
chlorambucil (RClb), ofatumumabe + chlorambucil (OClb) or chlorambucil (Clb) in first line treat-
ment (1L) and their respective therapeutic options in second line (2L), recommended by a Brazilian 
and international consensus for adults with chronic lymphocytic leukemia (CLL), with no previous 
treatment and classified as ineligible to full dose fludarabine treatment (slow-go). Methods: The 
analysis was conducted based on the outcome time to next treatment (TPPT) under the perspective 
of the Brazilian Private Healthcare System (SSS). Only drug acquisition costs were considered, inclu-
ding dosage from registered labels. RClb and ibrutinib were considered as 2L treatment regimens. 

Keywords: 
costs, cost analysis economics, 
leukemia lymphocytic, chronic 
B-cell, obinutuzumab
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Impacto orçamentário do obinutuzumabe no tratamento de pacientes com LLC não elegíveis à dose completa de fludarabina
Obinutuzumab’s budget impact in the treatment of patients with CLL not eligible for full-dose fludarabine

Introdução

As leucemias são caracterizadas pelo acúmulo de células 
neoplásicas na medula óssea. Na leucemia linfoide crônica 
(LLC), ocorrem proliferação clonal e acúmulo de linfócitos B  
neoplásicos, com expressão da molécula CD5+ no sangue 
periférico, medula óssea, baço e linfonodos (Rozman & Mont-
serrat, 1995). A LLC compromete a imunidade humoral dos 
pacientes, o que pode ocasionar o desenvolvimento de 
doenças autoimunes (Moreau, 2008).

A LLC é o tipo de leucemia mais comum em países oci-
dentais (Rozman & Montserrat, 1995). Em indivíduos acima 
de 65 anos, a incidência de LLC é de 20,6/100 mil habitantes 
ao ano. Já em pacientes com idade inferior a 65 anos, essa 
incidência é de 1,3/100 mil habitantes ao ano (Redaelli et al., 
2004). No contexto brasileiro, não existem registros a respeito 
da incidência dessas populações específicas. 

A associação de rituximabe, fludarabina e ciclofosfami-
da (FCR) demonstrou resultados positivos no aumento da 
sobrevida nos pacientes com LLC sem tratamento prévio 
(Goede et al., 2014). Apesar de eficaz, o FCR pode apresentar 
toxicidade excessiva, o que limita sua indicação ou a conti-
nuidade do tratamento, principalmente, em pacientes idosos 
(Eichhorst et al., 2009; Hallek et al., 2010). Apesar de alguns 
pacientes idosos serem elegíveis ao tratamento com FCR, 
muitos apresentam comorbidades, o que torna a associação 
FCR inapropriada para a maioria daqueles acima de 75 anos, 
que apresentam uma média de comorbidades de 4,2 para 
todos os tipos de câncer (Hillmen et al., 2014; Yancik, 1997). Es-
ses pacientes são classificados como slow-go e o tratamento 
recomendado são as terapias anti-CD20 associadas a doses 
moderadas de clorambucila, sendo, assim, denominados pa-
cientes slow-go (Hallek, 2015).

O obinutuzumabe é um anticorpo monoclonal huma-
nizado recombinante tipo II anti-CD20 do isotipo IgG1. Sua 
administração é realizada em associação com clorambucila 
(GClb) e demonstrou ser uma alternativa terapêutica eficaz 
na primeira linha de tratamento (1L) de pacientes não elegí-
veis à dose completa de fludarabina (Produtos Roche Quími-
cos e Farmacêuticos S.A., 2017).

De acordo com as evidências clínicas, o tratamento com 
GClb foi associado à melhora significativa de sobrevida glo-

bal (SG) em comparação à clorambucila monoterapia (Clb) 
(HR = 0,62; IC95% 0,42-0,92; p = 0,0167), bem como à supe-
rioridade em sobrevida livre de progressão (SLP) (31,1 x 11,1 
meses; HR = 0,20; IC 95% 0,15-0,26; p < 0,0001) e tempo para 
a próxima terapia (TPPT) (51,1 x 15,1 meses; HR = 0,24; IC 95% 
0,17-0,34; p < 0,0001) (Goede et al., 2015a; Goede et al., 2014). 
Além disso, quando comparado à associação de rituximabe 
mais clorambucila (RClb), GClb confirmou a superioridade 
em SLP (28,7 x 15,7 meses; HR = 0,46; IC95% 0,38-0,55; p < 
0,0001) e TPPT (51,1 x 38,2 meses; HR = 0,57; IC 95% 0,44-0,74; 
p < 0,001) (Goede et al., 2014; Goede et al., 2015b).

O TPPT é um desfecho clínico que avalia o tempo desde 
a randomização do paciente até a primeira administração do 
retratamento ou início de uma nova terapia medicamentosa, 
ou seja, segunda linha de tratamento (2L) (Kumar et al., 2012). 
Sob a perspectiva do pagador, o desfecho TPPT é uma me-
dida clínica de importância para avaliar e estimar os custos 
de diferentes opções terapêuticas ao longo do tratamento. 
No contexto de esquemas terapêuticos com tempo de tra-
tamento restrito, um medicamento que apresente uma res-
posta de TPPT mais longa é capaz de diluir esses custos para 
o gestor do sistema de saúde e proporcionar ao paciente 
maior tempo livre de terapia. 

É inegável o impacto clínico da LLC, em especial em po-
pulações mais idosas, nas quais há maior incidência da doen-
ça, porém seu impacto econômico é menos explorado. No 
contexto brasileiro, um estudo utilizando uma base de dados 
de indivíduos no Sistema Suplementar de Saúde (SSS) mos-
trou que pacientes com LLC apresentam uma significativa 
carga econômica (Paloni, 2016). Os custos elevados com o 
tratamento e o manejo de LLC são muitas vezes resultados 
de terapias inadequadas, que necessitam de cuidados adicio-
nais, além de gerarem maiores riscos de infecções e resistên-
cia a medicamentos (Stephens et al., 2005). 

A análise de impacto orçamentário é uma ferramenta 
de avaliação econômica, cujo resultado permite ao gestor 
melhor compreender as possíveis consequências financeiras 
da adoção e difusão de uma nova tecnologia ao longo do 
tempo em relação às restrições orçamentárias ao qual está 
submetido (Sullivan et al., 2014). 

Em 2016, o grupo brasileiro de leucemia linfocítica crônica 
(GBLLC) realizou uma revisão da literatura com o objetivo de 

The TPPT curves were obtained from the CLL11 and COMPLEMENT 1 studies. Results: Considering 
a five-year time horizon, GClb demonstrated economic benefit when compared to RClb, OClb and 
Clb, with potential savings per patient of R$ 80 thousand, R$ 149 thousand and R$ 284 thousand, 
respectively. Additionally, in five years, the adoption of GClb as 1L for patients with CLL can promote 
an economy of R$ 32 million to the SSS when compared to RClb and Clb, since the GClb treatment 
free interval is longer than the compared technologies, which delays the beginning of the more 
costly 2L treatment. Conclusions: Although the unitary obinutuzumab price and the cost of initial 
GClb treatment are greater than RClb, OClb and Clb, 1L treatment with GClb can promote econo-
mic benefits in the long term, resulting from the favorable clinical results of GClb association in CLL 
treatment.
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desenvolver um consenso para o tratamento dos pacientes 
com LLC no país. Em termos gerais, GBLLC recomenda que 
o tratamento siga as diretrizes propostas pelo International 
Workshop on CLL (iwCLL) (Hallek, 2015; Rodrigues et al., 2016). 
De acordo com essas diretrizes, os esquemas terapêuticos 
utilizados na 1L podem ser usados na 2L, nos casos de pro-
gressão tardia da doença (mais de 24 meses) (Hallek, 2015; 
Rodrigues et al., 2016).

Nesse contexto, o objetivo do estudo foi comparar o 
impacto orçamentário de GClb, RClb, ofatumumabe + clo-
rambucila (OClb) ou Clb na 1L e suas respectivas opções tera-
pêuticas de 2L para pacientes adultos com LLC, não tratados 
previamente e classificados como slow-go, considerando o 
desfecho de TPPT e as diretrizes de LLC adaptadas à realida-
de brasileira.

Métodos

A análise foi baseada em um modelo de sobrevida particio-
nado com três estados de saúde definidos: 1L, 2L ou morte 
(Figura 1), entre os quais o paciente pode transitar de acor-
do com suas respectivas curvas de SG e TPPT provenientes 
dos resultados de estudos clínicos. Optou-se pelo sequen-
ciamento terapêutico até a 2L, pois o horizonte de tempo 
recomendado pelas Diretrizes Nacionais para elaboração de 
análises de impacto orçamentário é de cinco anos (Ministé-
rio da Saúde – Brasil, 2014), tempo relativamente curto para 
a progressão e o uso de mais linhas de tratamento (terceira e 
quarta linhas de tratamento, por exemplo).

As probabilidades de transição entre os estados de saú-
de (1L e 2L) foram baseadas nas curvas de TPPT dos estudos 
clínicos CLL11 e COMPLEMENT 1 (Goede et al., 2015a; Goede 
et al., 2015b; Hillmen et al., 2015) (Figura 2). As curvas de TPPT 
para GClb e RClb foram obtidas diretamente por meio das 
curvas publicadas do estudo. Já a curva de Clb foi projeta-
da pela premissa de riscos proporcionais por meio da apli-
cação do inverso do hazard ratio (HR) (0,24; IC 95% 0,17-0,34;  
p < 0,0001) à curva de RClb, na ausência de uma curva publi-
cada para o comparador (Paloni, 2016). O mesmo vale para a 
curva de OClb que foi extrapolada por meio da aplicação do 
HR (0,49; IC 95% 0,36-0,67; p < 0,0001) à curva de Clb (Hillmen 

et al., 2015). As curvas TPPT de todos os regimes de tratamen-
to foram consideradas para o cálculo de número de pacien-
tes em 1L e 2L. A transição para a morte foi definida com base 
nas curvas de SG dos estudos CLL11 e COMPLEMENT 1 para 
todos os comparadores.

As linhas de tratamento consideradas na análise foram 
adotadas de acordo com as condutas e diretrizes de trata-
mento para as terapias subsequentes pós-progressão, ba-
seadas nas recomendações do GBLLC (Rodrigues et al., 2016) 
e o protocolo médico alemão de LLC publicado por Hallek, 
em 2015 (Hallek, 2015). Vale ressaltar que as opções terapêu-
ticas e as condutas médicas apresentadas foram adaptadas 
à realidade do mercado brasileiro. Apenas os medicamentos 
aprovados para comercialização e com bula registrada na 
Agência Regulatória brasileira (Anvisa) com indicação para o 
tratamento de LLC foram considerados. 

Dessa maneira, os seguintes regimes de 1L foram adota-
dos: GClb, RClb, OClb e Clb. Já para a 2L, somente a associação 
de RClb e ibrutinibe foi considerada, uma vez que obinutuzu-
mabe não apresenta indicação de 2L, e o ofatumumabe é 
indicado apenas em pacientes refratários à fludarabina e ao 
alentuzumabe (terceira linha de tratamento) ou em pacientes 
refratários à fludarabina para os quais o alentuzumabe é ina-
propriado (Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., 
2017; GlaxoSmithKline Brasil Ltda., 2015). 

De acordo com as recomendações das condutas do GBLLC 
e o protocolo médico alemão, é recomendado que o paciente 
que apresente progressão tardia da doença (após 24 meses da 
1L) repita o esquema terapêutico de 1L. Porém, na ausência de 
indicações apropriadas na bula brasileira do obinutuzumabe e 
ofatumumabe para a doença refratária, adotou-se a premissa 
da padronização do RClb para todos os comparadores como 
opção de 2L escolhida nesta análise. É importante ressaltar 
que a padronização da escolha terapêutica em 2L com pro-
gressão tardia não favorece nenhuma terapia, uma vez que os 
custos finais serão definidos exclusivamente pelo TPPT. Já para 

1L 2L Morte

Figura 1. Estados de transição do modelo de Markov.

GClb: obinutuzumabe + clorambucila; RClb: rituximabe + clorambucila; OClb: 
ofatumumabe + clorambucila; Clb: clorambucila.
(Adaptada dos estudos Goede et al., 2015a; Goede et al., 2015b; Hillmen et al., 2015)

Figura 2. Curvas de TPPT para GClb, RClb, OClb e Clb.
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a progressão precoce (anterior a 24 meses da 1L), os protoco-
los mencionados sugerem a utilização de ibrutinibe, idelalisibe 
ou bendamustina em associação à rituximabe, lenalidomida, 
ofatumumabe e monoterapia com rituximabe em altas doses. 
Entre essas opções, idelalisibe, bendamustina e lenalidomida 
não são comercializadas no país, enquanto ofatumumabe 
e rituximabe não possuem indicação em bula para esse fim. 
Dessa forma, adotou-se o ibrutinibe como terapia-padrão para 
pacientes com progressão precoce (Figura 3) (Rodrigues et al., 
2016; Hallek, 2015).

Os pacientes em progressão precoce ou tardia, que fo-
ram respectivamente tratados com ibrutinibe ou RClb, foram 
definidos de acordo com as taxas de progressão definidas 
pelas respectivas curvas de TPPT dos tratamentos avaliados. 
Desse modo, o percentual de pacientes que iniciou um novo 
tratamento no período inferior a 24 meses seria tratado com 
ibrutinibe, e os pacientes iniciando o tratamento após esse 
período seriam tratados com RClb.

O custo do tratamento foi calculado baseado no custo 
de aquisição dos medicamentos. Para o cálculo, foram uti-

lizados os preços da lista oficial da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED) de janeiro de 2017 
(Ministério da Saúde – Brasil, 2017), preço fábrica (PF) na alí-
quota de ICMS 0%, e as posologias fornecidas pelas bulas re-
gistradas dos produtos (Tabela 1) (Produtos Roche Químicos 
e Farmacêuticos S.A., 2016, 2017). A recomendação da bula 
do ofatumumabe é de no máximo 12 ciclos. Para o cálculo 
do seu custo de tratamento foram considerados seis ciclos – 
mediana do número de ciclos concluídos do COMPLEMENT 1  
(Hillmen et al., 2015) e opção de tempo de tratamento mais 
conservadora em relação ao custo total de tratamento em 
12 meses. Para os esquemas de tratamento GClb, RClb e Clb, 
a duração de tratamento foi de 6 ciclos, como preconizado 
em suas respectivas bulas (Produtos Roche Químicos e Far-
macêuticos S.A., 2016, 2017). Já para o ibrutinibe, o custo de 
tratamento foi calculado baseado na posologia de bula que 
dita a utilização do medicamento até a progressão da doen-
ça (Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., 2016). A perspectiva da 
análise foi o Sistema de Saúde Suplementar (SSS).

Em casos em que não havia um número máximo de ci-
clos de tratamento (ibrutinibe), o medicamento foi utilizado 
até a morte ou o fim do horizonte de tempo da análise, as-
sumindo que nenhum paciente apresentaria progressão da 
doença para uma terceira linha de tratamento antes dos cin-
cos anos analisados. Essa premissa foi posteriormente avalia-
da em análise de sensibilidade.

Características do paciente na análise
As características de um paciente considerado no modelo: 

 • Peso médio de 67,18 kg (média ponderada entre 
homens e mulheres obtida pelo IBGE) (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2016);

 • Altura média: 164 cm (média ponderada entre 
homens e mulheres obtida pelo IBGE) (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatítica – IBGE, 2016);

Tabela 1. Preço e posologia dos medicamentos utilizados na análise

Medicamentos Apresentação Preço (PF0%) Posologia Duração de tratamento 

Obinutuzumabe
1.000 mg sol dil 
infs IV x 40 mL

R$ 15.285,46
Ciclo 1: 1.000 mg nos 

dias 1, 8 e 15/ciclos 2-6: 
1.000 mg no dia 1

6 ciclos

Ofatumumabe
20 mg/mL sol inj CT 
3 FA VD INC x 5 mL

R$ 2.321,94
Ciclo 1: 300 mg dia 1; 

1.000 mg dia 8. Ciclos 2-6 
ciclos (mediana): 1.000 mg

6 ciclos

Rituximabe
500 mg sol dil infs 

IV x 50 mL
R$ 6.327,65

Ciclo 1: 375 mg/m² no 
dia 1/ciclos 2-6: 500 

mg/m² no dia 1
6 ciclos

Clorambucila 2 mg com rev fr vd X 25 R$ 25,43
Ciclos 1-6: 0,5 mg/kg  

nos dias 1 e 15
6 ciclos

Ibrutinibe 
140 mg cap dura 

fr plas X 90
R$ 27.873,49 420 mg 1x/dia Até progressão da doença

(Adaptada de: GlaxoSmithKline Brasil Ltda., 2015; Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., 2016; Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A, 2016, 2017; Ministério da Saúde 
– Brasil, 2016a)

Clb: clorambucila

Figura 3. Sequenciamento terapêutico da 1L e 2L de tratamento.

Rituximabe + Clb

Rituximabe 
+ Clb

Obinutuzumabe
+ Clb

Ofatumumabe
+ Clb Clb

Ibrutinibe

Segunda linha (progressão anterior a 24 meses da 1L)

Segunda linha (progressão após 24 meses da 1L)

Primeira linha (1L)
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 • Superfície corpórea: 1,75 m² (fórmula de 
Mosteller: BSA = raiz((altura*peso)/3600).

População em tratamento na perspectiva 
do Sistema de Saúde Suplementar
A população de interesse foi projetada para os cinco anos 
seguintes, baseada no ano de 2016 e crescimento popula-
cional médio por ano (0,9% ao ano), ambos obtidos pela 
projeção populacional fornecida pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE), 2013). Nesse caso, apenas indivíduos 
acima de 18 anos foram considerados, uma vez que a indi-
cação da bula preconiza a utilização dos medicamentos em 
população adulta (Produtos Roche Químicos e Farmacêuti-
cos S.A., 2017). 

O fluxograma de obtenção da população elegível para o 
tratamento considerou a incidência de LLC, estratificando as 
populações de pacientes acima ou com 65 anos, ou abaixo 
de 65 anos. As taxas foram obtidas do estudo de Redaelli et 
al. (Redaelli et al., 2004).

Além disso, outras duas taxas foram aplicadas ao flu-
xograma: pacientes slow-go e pacientes em tratamento. A 
porcentagem de pacientes classificados como slow-go foi 
obtida por pesquisa de mercado, devido à limitação de da-
dos disponíveis para essa população na literatura. O núme-
ro de pacientes em tratamento foi calculado considerando 
a proporção de dois terços dos pacientes com LLC forneci-
dos pelo estudo de Dighiero (Dighiero, 2003). Esse valor foi 
considerado na análise, uma vez que um terço equivale a pa-
cientes com necessidade de tratamento imediato, enquanto 
os outros 33% representam os pacientes que irão progredir 
e necessitarão do tratamento (Dighiero, 2003). Finalmente, 
como a perspectiva do estudo é o SSS, uma taxa de 25% foi 
aplicada à população final baseada na taxa de cobertura de 
planos de saúde, publicada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS (Ministério da Saúde – Brasil, 2016a). O 
fluxograma para obtenção da população elegível está des-
crito na Figura 4.

Análise de impacto orçamentário
Dois tipos de análises foram realizados: por paciente e na 
população potencial projetada para SSS. A análise por pa-
ciente assumiu o acompanhamento de um paciente tratado 
com cada uma das opções terapêuticas disponíveis, como 
um coorte fechado, de paciente único, com as características 
previamente definidas. Já a análise da população considera 
um cenário dinâmico, em que novos pacientes iniciam tra-
tamento e outros deixam de ser tratados, seja por desconti-
nuação ou morte. Vale ressaltar que a análise de população 
considerou apenas as opções terapêuticas de GClb, RClb e 
Clb, uma vez que o OClb não apresenta participação de mer-
cado para justificar sua inclusão.

Na análise da população foram considerados dois cená-
rios: referência e projetado. O cenário referência representou 
a situação sem a adoção de obinutuzumabe (Tabela 2), já 

LLC: leucemia linfoide crônica; SSS: Sistema de Saúde Suplementar.

Figura 4. Fluxograma de pacientes para obtenção da população 
elegível ao tratamento.

População brasileira
(menores de 65 anos)

População brasileira
(maiores de 65 anos)

Incidência LLC 
(≥ 65 anos)

Incidência LLC 
(< 65 anos)

Pacientes novos com LLC (2016)

% pacientes slow-go

Pacientes slow-go

% pacientes tratados

Pacientes slow-go e tratados

% pacientes na 
cobertura SSS

População elegível

Tabela 2.  Market share dos cenários referência (sem adoção de obinutuzumabe) e projetado (com incorporação de obinutuzumabe)

Cenário referência 2017 2018 2019 2020 2021

Obinutuzumabe + Clb 0% 0% 0% 0% 0%

Rituximabe + Clb 67,48% 69,36% 70,83% 71,86% 72,30%

Clb 32,52% 30,64% 29,17% 28,14% 27,70%

Cenário projetado 2017 2018 2019 2020 2021

Obinutuzumabe + Clb 13,9% 24,6% 33,5% 41,0% 47,2%

Rituximabe + Clb 58,1% 52,3% 47,1% 42,4% 38,1%

Clb 28,0% 23,1% 19,4% 16,6% 14,6%

Clb: clorambucila.
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Tabela 3. Probabilidade de os pacientes estarem em cada linha de tratamento ao longo dos cinco anos

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Obinutuzumabe + clorambucila

Pacientes em 1L 94% 79% 66% 57% 49%

Pacientes em 2L precoce (< 24 meses) 3% 13% 9% 4% 0%

Pacientes em 2L tardia (> 24 meses) 0% 0% 6% 17% 21%

Morte 3% 8% 15% 23% 30%

Rituximabe + clorambucila

Pacientes em 1L 88% 65% 49% 39% 32%

Pacientes em 2L precoce (< 24 meses) 8% 26% 19% 11% 3%

Pacientes em 2L tardia (> 24 meses) 0% 0% 0% 22% 28%

Morte 3% 10% 19% 28% 37%

Ofatumumabe + clorambucila

Pacientes em 1L 78% 56% 43% 36% 30%

Pacientes em 2L precoce (< 24 meses) 17% 31% 23% 15% 14%

Pacientes em 2L tardia (> 24 meses) 0% 0% 1% 18% 28%

Morte 5% 14% 23% 33% 41%

Clorambucila

Pacientes em 1L 55% 35% 26% 21% 17%

Pacientes em 2L precoce (< 24 meses) 35% 42% 33% 24% 17%

Pacientes em 2L tardia (> 24 meses) 0% 0% 2% 10% 12%

Morte 10% 23% 34% 45% 54%

1L: primeira linha de tratamento; 2L: segunda linha de tratamento.
(As probabilidades foram baseadas nas curvas TPPT obtidas dos estudos Goede et al., 2015a; Goede et al., 2015b; Hillmen et al., 2015)

o cenário projetado apresentou os números relacionados 
ao market share projetado com a adição da nova tecnolo-
gia (Tabela 2). Para cada cenário, o cálculo de custo de tra-
tamento de cada opção terapêutica foi realizado, incluindo 
seus respectivos market shares e a população de interesse 
previamente obtida do fluxograma de pacientes (Figura 4). 
As porcentagens de market share foram obtidas por meio de 
pesquisa de mercado que incluiu um painel de médicos sin-
dicalizados (140 hematologistas e 2.500 pacientes com LLC). 
Independentemente do cenário analisado, os market shares 
foram distribuídos entre as três opções terapêuticas consi-
deradas na análise para o mercado de pacientes classifica-
dos como slow-go: GClb, RClb e Clb. Os valores incrementais 
anuais e acumulados em cinco anos foram analisados e 
comparados.

Análise de sensibilidade
Adicionalmente, uma análise de sensibilidade univariada foi 
realizada para verificar a robustez dos resultados obtidos na 
análise por paciente. Essa análise foi realizada com o objetivo 
de se avaliar o impacto do tempo de tratamento com ibruti-
nibe em pacientes com progressão precoce, sabidamente a 
variável de maior impacto nos resultados do modelo. Dessa 

forma, a variação do tempo de tratamento com ibrutinibe 
em pacientes com progressão precoce foi definida entre seis 
meses e três anos. 

Resultados

Impacto orçamentário por paciente
Os resultados da distribuição dos pacientes em relação à 
sua linha terapêutica (1L, 2L precoce ou 2L tardia e morte), 
de acordo com o medicamento utilizado em 1L, estão apre-
sentados na Tabela 3. Os resultados obtidos nessa etapa cor-
responderam à probabilidade de os pacientes estarem em 
cada linha de tratamento ao longo dos cinco anos a partir 
de suas curvas TPPT (Goede et al., 2015a; Goede et al., 2015b; 
Hillmen et al., 2015), sendo, portanto, uma representação de 
corte transversal de análise. Por meio dos dados, observou-se 
que a utilização de obinutuzumabe em 1L pode promover 
um tempo maior sem necessidade de um novo tratamento 
(2L) ao paciente com LLC baseado nos valores das curvas de 
TPPT, além de permitir a redução do tempo de uso de tera-
pias com maior impacto orçamentário ao sistema de saúde.

Os resultados da análise por paciente ano a ano (Tabela 
4) demonstraram a evolução dos custos médios de um pa-
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Tabela 4. Custos de tratamentos ano a ano, de acordo com o estado do paciente 

Custo ano a ano   Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

GClb Livres de progressão R$ 110.277 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Progressão precoce R$ 1.976 R$ 28.112 R$ 23.150 R$ 4.609 R$ 0

Progressão tardia R$ 0 R$ 0 R$ 15.617 R$ 18.606 R$ 6.217

Morte R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

RClb Livres de progressão R$ 69.817 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Progressão precoce R$ 6.613 R$ 61.278 R$ 75.879 R$ 16.336 R$ 2.319

Progressão tardia R$ 0 R$ 0 R$ 760 R$ 34.098 R$ 21.405

Morte R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

OClb Livres de progressão R$ 56.027 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Progressão precoce R$ 20.597 R$ 85.559 R$ 89.012 R$ 29.680 R$ 12.954

Progressão tardia R$ 0 R$ 0 R$ 2.202 R$ 34.901 R$ 26.278

Morte R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Clb Livres de progressão R$ 4.487 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Progressão precoce R$ 59.607 R$ 136.515 R$ 120.913 R$ 68.006 R$ 40.695

Progressão tardia R$ 0 R$ 0 R$ 6.113 R$ 28.109 R$ 28.550

Morte R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

GClb: obinutuzumabe + clorambucila; RClb: rituximabe + clorambucila; OClb: ofatumumabe + clorambucila; Clb: clorambucila.

ciente em tratamento com as opções terapêuticas de 1L ao 
longo do horizonte de tempo de cinco anos. O custo de tra-
tamento total no ano 1 correspondeu ao custo de tratamen-
to anual de cada medicamento. Por meio desses valores, foi 
possível observar o maior custo de tratamento de GClb, em 
1L, em relação aos seus comparadores, que pode alcançar 
um custo até 25 vezes superior ao Clb. Entretanto, o maior 
custo inicial de GClb é diluído ao longo do tempo em função 
de seu maior TPPT. Dessa forma, a impressão inicial de um 
maior custo de tratamento em relação a outras terapias de 
1L pode encobrir os gastos excessivos proporcionados pela 
progressão precoce, que resultam em um menor tempo livre 
de tratamento, e o início precoce de tratamentos de 2L que 
apresentam custos elevados. 

Considerando as condutas de tratamento em pacientes 
com LLC, o custo total do tratamento nos cinco anos, incluin-
do a 1L e a 2L, foi superior para os regimes de tratamento 
iniciados com RClb, OClb ou Clb, sendo GClb o esquema 
terapêutico com menor custo nesse horizonte de tempo.  

O potencial de promover economia de recursos do GClb foi 
em torno de R$ 79.943, R$ 148.647 e de R$ 284.432, quando 
comparado a RClb, OClb e Clb, no horizonte temporal de cin-
co anos, respectivamente (Tabela 5). 

Esses resultados estão relacionados ao fato de o TPPT 
de GClb ser mais longo, o que resulta em menores taxas de 
pacientes que recaem precocemente (inferior a 24 meses) e, 
consequentemente, iniciam o tratamento com tecnologias 
de maior custo, quando comparado ao de outras opções te-
rapêuticas em 1L. 

Em vista do exposto, o estudo demonstrou que, apesar 
de a terapia do GClb ser inicialmente mais onerosa, no de-
correr dos anos, o custo total se torna menor em relação à 
terapia iniciada com RClb, OClb ou Clb. A partir de dois anos 
e um mês de acompanhamento, o custo de um paciente que 
inicia a terapia com GClb torna-se inferior daquele que rece-
beu RClb. Já em relação ao OClb e Clb, esse tempo foi de um 
ano e cinco meses, e um ano e quatro meses, respectivamen-
te (Figura 5).

Tabela 5. Custos de tratamentos em primeira linha e pós-progressão das opções terapêuticas estudadas, por paciente

Custos Obinutuzumabe 
+ clorambucila

Rituximabe + 
clorambucila

Ofatumumabe + 
clorambucila

Clorambucila

Tratamento em 1L R$ 110.276,55 R$ 69.816,76 R$ 56.027,21 R$ 4.487,30

Tratamento pós-progressão – 2L R$ 98.287,16 R$ 218.689,63 R$ 301.183,56 R$ 488.508,26

Custo total R$ 208.563,72 R$ 288.506,39 R$ 357.210,78 R$ 492.995,56

Custo incremental - -R$ 79.942,67 -R$ 148.647,06 -R$ 284.431,84

1L: primeira linha de tratamento; 2L: segunda linha de tratamento.
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Impacto orçamentário do obinutuzumabe no tratamento de pacientes com LLC não elegíveis à dose completa de fludarabina
Obinutuzumab’s budget impact in the treatment of patients with CLL not eligible for full-dose fludarabine

Análise de sensibilidade
Mesmo com a variação do tempo máximo de tratamento 
com ibrutinibe (entre 6 meses e 3 anos), o regime de  GClb 
promoveu economia de recursos. Esses valores variaram en-
tre R$ 23 e R$ 80 mil, R$ 53 e R$ 154 mil e R$ 116 e R$ 284 
mil por paciente para a comparação com RClb, OClb e Clb, 
respectivamente. 

Impacto orçamentário por população de pacientes
Para a análise do impacto orçamentário por população, os re-
sultados obtidos do fluxograma de pacientes elegíveis para 
os anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 foram, respectiva-
mente, 546, 551, 555, 560 e 565 (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE, 2013). 

O cenário projetado apresentou resultados que promo-
vem economia de recursos quando comparado ao cená-
rio referência estudado. Em cinco anos, GClb promoveria 
uma economia de aproximadamente R$ 32 milhões ao 
SSS. Os valores incrementais dos anos de 2017 a 2021 fo-
ram R$ 3.022.970, -R$ 7.504.185, -R$ 9.630.700, -R$ 9.099.317 e  
-R$ 8.019.768, respectivamente. 

Os valores referentes aos custos mais elevados nos primei-
ros anos de tratamento da associação GClb estão relaciona-
dos ao maior custo de tratamento inicial, que posteriormente 
é diluído pelo tempo sem tratamento e pelas menores taxas 
de pacientes iniciando um tratamento de 2L, como apresen-
tados nos resultados por paciente (Figura 5). Após um ano de 
tratamento foi possível observar a economia gerada a longo 
prazo com a utilização de GClb. 

Discussão

Os sistemas de saúde enfrentam desafios em suas gestões, 
decorrentes do aumento crescente da utilização de recursos 
e gastos. Por esse motivo, a adoção de opções terapêuticas, 
economicamente favoráveis em longo prazo, é o mais reco-
mendado no contexto de saúde atual. As análises econômi-
cas são ferramentas úteis para avaliação e comparação de 
diferentes tratamentos para uma mesma patologia. 

Ao analisar os resultados obtidos, foi possível observar 
que a economia gerada utilizando GClb em 1L pode ser em 
torno de R$ 80 mil, R$ 149 mil e R$ 284 mil quando compara-
da a RClb, OClb e Clb, respectivamente. Essa diferença gerada 
na população de pacientes pode representar uma economia 
de aproximadamente R$ 32 milhões em cinco anos na pers-
pectiva do SSS. Apesar de inicialmente ser necessário um in-
vestimento maior com a adoção do regime de GClb, pode-se 
observar que há economia de recursos a partir do segundo 
ano de tratamento. Essa economia gerada é um reflexo dos 
benefícios clínicos do GClb, de forma que o seu uso na 1L 
promove ao paciente um tempo maior sem necessidade de 
tratamento ao postergar o uso da 2L. 

Os resultados avaliados demonstraram uma grande di-
ferença nos custos de tratamento entre GClb e os outros 
esquemas de tratamento, justificado pela postergação da 
probabilidade de utilização da próxima terapia obtida pelas 
curvas de TPPT, e pela quantidade de medicamento utiliza-
do para 1L e 2L. Os pacientes que transitaram em um perío-
do menor de 24 meses para a 2L apresentaram um maior 
período de tempo em utilização de ibrutinibe, cujos custos 
unitário (R$ 309,70) e diário (R$ 929,12) são elevados. Como 
foi assumido que o paciente receberia o tratamento até a 
possível progressão da doença, o medicamento foi adminis-
trado até a morte ou o final do horizonte de tempo de cinco 
anos. Porém, vale ressaltar que a administração de ibrutinibe, 
no mundo real, deve ser interrompida caso a doença progri-
da, ou esse medicamento não seja tolerado (Janssen-Cilag 
Farmacêutica Ltda., 2016), fatores que não foram mensurados 
nessa análise. Por esse motivo, essa limitação deve ser con-
siderada ao interpretar os resultados obtidos neste estudo. 

Outros estudos, com o objetivo de analisar o impacto 
econômico da inclusão de obinutuzumabe no tratamento 
de LLC, demonstraram os benefícios econômicos da utili-

 R$ 350.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 300.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 250.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 200.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 150.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 100.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 50.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
0
Anos

642 531

GClb versus RClb

 R$ 600.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 500.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 400.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 300.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 200.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  R$ 100.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  
0
Anos

642 531

GClb versus Clb

 R$ 400.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 350.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 300.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 250.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 200.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 150.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 100.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 R$ 50.000,00  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
0
Anos

642 531

GClb versus OClb

Figura 5. Custo de tratamento acumulado considerando 
clorambucila (Clb), rituximabe + clorambucila (RClb), 
ofatumumabe + clorambucila (OClb) e 
obinutuzumabe + clorambucil (GClb) como possíveis 
opções para 1L de tratamento da LLC.
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zação de GClb em 1L (Casado et al., 2016; Soini et al., 2016). 
Além disso, agências, como a Canadian Agency for Drugs and 
Technologies in Health – Pan-Canadian Oncology Drug Review 
(CADTH – pCODR) e The National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), recomendam a utilização da associação de 
GClb em pacientes com LLC não tratados previamente, com 
comorbidades e inelegíveis ao tratamento com fludarabina 
devido aos seus benefícios clínicos e econômicos (Pan-Ca-
nadian Oncology Drug Review (pCODR). Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health (CADTH), 2015; National Insti-
tute for Health and Clinical Excellence (NICE), 2015).

Vale ressaltar como limitação a utilização das curvas de 
TPPT publicadas pelos estudos pivotais CLL11 e COMPLE-
MENT (Goede et al., 2015a; Hillmen et al., 2015), que podem 
não refletir a realidade de todos os pacientes tratados, sem 
a interferência de um estudo clínico. Porém, a estimativa de 
custos obtidas por meio dos cálculos realizados permitiu 
uma avaliação geral do impacto orçamentário das diferentes 
opções terapêuticas para LLC em 1L e 2L. 

Além disso, apesar de a inclusão de Clb não ser uma op-
ção em 1L nos consensos de conduta selecionados, uma 
pesquisa de mercado demonstrou que Clb representava 
aproximadamente 30% do mercado dos pacientes com LLC 
iniciando o tratamento no SSS e por isso ela foi adicionada 
como opção terapêutica na análise. Apesar de ibrutinibe não 
fazer parte do rol da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) (Ministério da Saúde – Brasil, 2016b), essa opção 
terapêutica foi adicionada à análise por se tratar de uma alter-
nativa de segunda linha nas diretrizes (Hallek, 2015; Rodrigues 
et al., 2016) seguidas pela metodologia deste estudo. 

As linhas de tratamento posteriores a 2L não foram adi-
cionadas na análise, uma vez que ainda não existem infor-
mações de TPPT referentes a essa linha de tratamento. Para 
essa análise de impacto orçamentário, optou-se por adotar 
cinco anos de acompanhamento conforme recomendado 
pelas Diretrizes Nacionais (Ministério da Saúde – Brasil, 2014), 
tempo suficiente para avaliar as opções de 1L e 2L, e insu-
ficiente para analisar tratamentos com necessidade de um 
período maior de observação. Além disso, vale destacar que, 
apesar de bons resultados, alguns pacientes não são indica-
dos a receber a segunda linha de tratamento em cenários de 
mundo real. Essa análise adotou a premissa de que todos os 
pacientes receberam alguma linha de tratamento posterior, 
uma vez que as curvas de TPPT dos estudos não incluíram 
todos os pacientes que não utilizaram uma opção de 2L, ou 
seja, apenas consideraram uma população específica que 
transitaria para outras linhas de tratamento. Portanto, devido 
a essa limitação, os resultados devem ser avaliados com cau-
tela em valores absolutos, mas em questões proporcionais as 
conclusões podem ser mantidas.

Vale ressaltar que, como em todo estudo baseado em 
modelagem, os achados estão restritos ao cenário proposto 

para a análise. Dessa forma, a generalização dos resultados 
para cenários diferentes do proposto deve ser realizada de 
maneira parcimoniosa.

Contudo, essa análise apresenta um potencial valor agre-
gado, principalmente na utilização do desfecho de TPPT 
como base para os valores clínicos considerados nos cálculos. 
O TPPT permite a análise de um paciente até o momento de 
sua próxima terapia e não necessariamente apenas a progres-
são de sua doença. Dessa maneira, o TPPT pode se tornar um 
potencial aliado na avaliação de patologias crônicas, como é 
o caso da LLC, além de ser um desfecho importante para os 
gestores, no contexto econômico, para avaliações de custo 
em longo prazo de determinados tratamentos. Por meio des-
sas informações, é possível estimar custos totais de tratamen-
tos futuros, assim como análises de impacto orçamentário.

Conclusão 

Apesar de o preço unitário de obinutuzumabe e o custo 
de tratamento inicial de GClb serem superiores ao de RClb, 
OClb e Clb, a utilização do regime de tratamento de 1L com 
GClb em pacientes com LLC pode promover benefícios 
econômicos em longo prazo, consequentes dos resultados 
clínicos favoráveis da associação de GClb no tratamento da 
LLC, sendo esta capaz de postergar, de maneira significati-
va, o início das terapias de 2L e, assim, diluir os custos iniciais 
de tratamento em 1L e evitar os custos excessivos com te-
rapias de 2L.
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ABSTRACT
Objective: To define the economic value of a tetravalent dengue vaccine in Brazil by estimating 
the cost-effectiveness vaccine price threshold per dose. Methods: A dengue dynamic transmission 
model was used to estimate the public health impact of dengue vaccination and related economic 
parameters. Two vaccination strategies were assessed: routine vaccination at 9 years old plus ei-
ther a catch-up campaign of 7 cohorts (10 to 16 years old; R9&10-16) or 16 cohorts (10 to 25 years 
old; R9&10-25). Brazilian-specific demographic, epidemiological and economic data were used. The 
economic impact over 10 years was estimated from the public payer and societal perspectives. All 
costs were expressed in BRL2016. Results: Over 10 years, the R9&10-16 and R9&10-25 vaccination 
strategies would prevent 9 million and 15 million dengue cases, respectively, avoiding 269,906 (95% 
CI: 410,097–154,653) and 434,334 (95% CI: 547,052–304,799) disability-adjusted life years. This would 
result in savings of up to BRL7.4 billion (US$2.1 billion) from a societal perspective with the larger 
vaccination program. The cost-effective vaccine price threshold per dose for the R9&10-16 and 
R9&10-25 strategies would be BRL187.5 (95% CI: 109–276) (US$52.1) and BRL183.6 (95% CI: 129–230) 
(US$51.0), respectively, from the public payer perspective, and BRL221.5 (95% CI: 129–326) (US$61.5) 
and BRL216.8 (95% CI: 153–271) (US$60.2), respectively, from the societal perspective. Conclusion: 
The high threshold of vaccine price per dose demonstrates the significant economic value of den-
gue vaccination in Brazil, even for a large program with 16 catch-up cohorts.

RESUMO
Objetivo: Definir o valor econômico da vacina tetravalente contra dengue no Brasil por meio da 
estimativa do limiar de preço custo-efetivo por dose. Métodos: Um modelo dinâmico de trans-
missão foi utilizado para estimar o impacto em saúde pública da vacinação contra dengue e os parâ-
metros econômicos relacionados. A análise avaliou duas estratégias de vacinação: rotina aos 9 anos, 
mais campanha de vacinação com 7 coortes (10 a 16 anos; R9&10-16) ou 16 coortes (10 a 25 anos; 
R9&10-25). Foram utilizados dados demográficos, epidemiológicos e econômicos específicos para 
o Brasil. O impacto econômico foi estimado em 10 anos sob a perspectiva do pagador público e da 
sociedade. Todos os custos foram expressos em BRL2016. Resultados: Em 10 anos, as estratégias de 
vacinação R9&10-16 e R9&10-25 preveniriam 9 milhões e 15 milhões de casos de dengue, respec-
tivamente, evitando 269,906 (95% CI: 410,097–154,653) e 434,334 (95% CI: 547,052–304,799) anos 
de vida ajustados por incapacidade. Isso resultaria em uma economia de até BRL7,4 bilhões (US$2,1 
bilhões) sob a perspectiva da sociedade com o maior programa de vacinação. O limiar de preço 
custo-efetivo por dose para as estratégias R9&10-16 e R9&10-25 seria BRL187,5 (95% CI: 109–276) 
(US$52,1) e BRL183,6 (95% CI: 129–230) (US$51,0), respectivamente, sob a perspectiva do público 
pagador, e BRL221,5 (95% CI: 129–326) (US$61,5) e BRL216,8 (95% CI: 153–271) (US$60,2), respec-
tivamente, sob a perspectiva da sociedade. Conclusão: Os altos limiares de preço custo-efetivo por 
dose demonstram o significativo valor econômico da vacinação contra dengue no Brasil, mesmo 
para um programa amplo com campanha com 16 coortes.
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Introduction

Dengue is a major public health problem in Brazil (De Castro et 
al., 2013) and evidence suggests that the geographical spread 
in the country is increasing, with a rise in both the number 
and the severity of reported cases (Teixeira et al., 2013). Fur-
thermore, recent surveillance data showed more than 1.6 mil-
lion dengue cases reported in 2015, which represents an inci-
dence of 813.1 cases/100,000 inhabitants, the highest annual 
incidence registered in Brazil since dengue surveillance was 
implemented in the 1980s by Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (SINAN), and the highest incidence in Latin 
America reported to the Pan-American Health Organization 
(PAHO) over the last 25 years (Pan American Health Organiza-
tion, 2015). Case fatality rates as high as 18.6% were reported 
for dengue patients in intensive care units (ICU) and 19.6% for 
in-hospital patients in a recent study in Minas Gerais State in 
South Eastern Brazil (Amancio et al., 2015).

The economic burden of dengue in Brazil is substantial. 
A study of the cost of dengue illness across the Americas be-
tween 2000 and 2007 estimated the burden at US$2.1 billion 
per year (2010 US$) in the region, with substantial year to year 
variation – Brazil accounted for about 40% (US$878.2 million) 
of the total costs (Shepard et al., 2011). A study by the same 
group found the overall cost in 2013 in Latin America and the 
Caribbean to be US$1.7 billion (Shepard et al., 2016). For Brazil 
alone, an economic burden as high as US$1.2 billion for the 
period September 2012–August 2013 has also been reported 
(Martelli et al., 2015). The estimated costs per patient from a 
societal perspective were reported as US$173 per ambulatory 
case and US$448 per hospitalized case, and US$64 per am-
bulatory case and US$237 from a public payer perspective in 
Brazil (Martelli et al., 2015).

The World Health Organization (WHO) has set a target of 
reducing the mortality and morbidity associated with den-
gue disease by 50% and 25%, respectively, by 2020 (Da Costa 
et al., 2014). Vaccination is a critical pillar of the WHO’s strat-
egy towards effectively fighting dengue. Vaccines are viewed 
as the most cost-effective option to achieve this target (Da 
Veiga et al., 2015).

A recombinant live, attenuated, tetravalent dengue vac-
cine (CYD-TDV) has been shown to be effective in reducing 
symptomatic, virologically-confirmed dengue in two large 
pivotal efficacy studies involving ≥31,000 children aged 2–16 
years in Asia and Latin America (Capeding et al., 2014; Villar 
et al., 2015). A pooled analyses of these two trials in children 
aged ≥9 years showed that the vaccine significantly reduced 
the incidence of virologically-confirmed dengue by 65.6% 
(95% CI, 60.7 to 69.9) and hospitalizations by 80.8% (95% CI, 
70.1 to 87.7) during the first 25 months (Hadinegoro et al., 
2015). Lower efficacy rates were observed for those  younger 
than 9 years of age. Subsequently, CYD-TDV (Dengvaxia®, 

Sanofi Pasteur) has recently been approved for use (admin-
istered as three doses, 6 months apart) in individuals aged 
9–45 years in several endemic countries, including Brazil.

In April 2016, the WHO’s Strategic Advisory Group of Ex-
perts (SAGE) on Immunization recommended the introduction 
of CYD-TDV in geographic settings (national or subnational) 
where epidemiological data indicate a high burden of disease 
(World Health Organization, 2016a); this was based in part on 
the comparative modelling of dengue vaccine (CMDVI) report 
published online, which used dynamic mathematical model 
analyses (Flasche et al. 2016a) and was followed in July 2016 by 
the publication of the WHO position paper (World Health Or-
ganization, 2016a), and later that year by the subsequent jour-
nal publication from the CMDVI group (Flasche et al. 2016b).

The benefits of dengue vaccination in Brazil are expected 
to be considerable. Vaccination benefits based on a math-
ematical model suggest a 22% reduction in the number of 
dengue cases for a strategy consisting of routine vaccination 
at age 9 years and catch-up campaign to 10 years of age (1 
catch-up cohort), and 92% reduction with routine vaccina-
tion at age 9 years and catch-up campaign to 40 years of 
age (31 catch-up cohorts) over a 10-year period in compari-
son with a non-vaccination scenario (Araujo et al., 2016). The 
reduction in the number of dengue cases would lead to a 
significant decrease in the number of hospitalizations: up to 
739,378 hospitalizations would be prevented over a 10-year 
period with the larger vaccination strategy compared with 
the scenario without vaccination (Araujo et al., 2016).

The economic implications of introducing CYD-TDV in Bra-
zil have yet to be established. The purpose of this study was to 
calculate the economic value of dengue vaccination in Brazil 
from both public payer and societal perspectives and to esti-
mate the cost-effective vaccine price threshold per dose.

Methods

The analysis was based on a mathematical model of dengue 
transmission dynamics previously published by Coudeville & 
Garnett (Coudeville & Garnett, 2012). The model allows the 
assessment of disease dynamics at a population level and 
the impact of different dengue vaccination strategies on 
dengue transmission (both direct to vaccine targets and in-
direct for the entire population), thereby enabling the public 
health and economic benefits to be determined accurately. 
The model has been refined (Coudeville et al., 2016b) as more 
data became available on the efficacy of CYD-TDV (Caped-
ing et al., 2014; Hadinegoro et al., 2015; Villar et al., 2015) and 
knowledge improved on dengue transmission. The model 
has been used to evaluate the potential public health impact 
of vaccination in a number of endemic countries (Coudeville 
et al., 2016a) and has helped inform the Strategic Advisory 
Group of Experts on immunization (SAGE) recommendations 
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on the introduction of CYD–TDV in geographic settings with 
high dengue endemicity (World Health Organization, 2016b). 
The potential public health benefits of a dengue vaccination 
program in Brazil using this model have already been pub-
lished (Araujo et al., 2016); so the current analysis focused on 
the economic impact of dengue vaccination with CYD-TDV. 
The structure of the model with the economic components 
is presented in Figure 1. This model was adapted for Brazil 
using appropriate published or national data sources where 
available. The analysis focused on two extreme vaccination 
strategies described in Araujo et al. (Araujo et al., 2016) as the 
most efficient strategies (in terms of cases avoided compared 
with doses administered) in Brazil: routine vaccination pro-
gram at age 9 years plus a catch-up campaign of 7 cohorts 
(10 to 16 years old; R9&10-16) in one case, and 16 cohorts (10 
to 25 years old; R9&10-25) in the second case. 

Model inputs
Demographic, epidemiological, disease transmission, vector, 
vaccination and other parameters used in the model have 
been previously described and validated by Araujo et al. 2016 

(Araujo et al., 2016) and are summarized in Supplementary 
Table S1. In addition to these inputs, we considered Brazil-
specific economic inputs in order to estimate the economic 
value of dengue vaccination in the country (also available in 
the supplementary Table S1). 

Inputs related to the economic evaluation
Costs and health outcomes were discounted at 5% in line with 
national guidelines (http://rebrats.saude.gov.br/diretrizes- 
metodologicas). All economic data were denominated at 
January 2016 values of the Brazilian Real (BRL) using IPCA 
inflation rates, which are more conservative than the infla-
tion rates in health services (FIPE Saúde; http://www.fipe.org.
br/pt-br/indices/ipc/#) (Figure 2) and using exchange rates 
based on the Thomson Reuters database where necessary. 
The main source of cost data for the treatment of ambulatory 
and hospitalized dengue cases was taken from a previous 
study of the economic impact of dengue in Brazil (Supple-
mentary Table S1) (Martelli et al., 2015). The cost of vaccination 
other than vaccine price has been estimated from a quick 
literature review (supplement Table S2). The highest values 

Sources: (Coudeville & Garnett, 2012; Coudeville et al., 2016b).
*Following a bite by a vector infectious with dengue serotype 1, 2, 3 or 4.

Figure 1. Structure of the model: from the transmission model components to the economic components. Numbers 0 to 11 are for 
didactic purpose and help in describing the transmission model structure.
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has been considered for dengue vaccination program to be 
conservative. 

To calculate the Disability-Adjusted Life Years (DALYs), the 
classical methodology published by Fox-Rushby & Hanson 
(Fox-Rushby & Hanson, 2001) and Larson et al. (Larson, 2013) 
was considered, including a 5% discount as recommended by 
national health economic guidelines. To estimate the years of 
life with disability per non-fatal case, a literature review was 
performed to establish the disease burden in terms of dis-
ability weight and duration of symptoms (Supplementary 
Table S3). Publications that have used WHO, Global Burden of 
Disease (GBD) or World Bank disability values are not specific 
to dengue as these were extrapolated from general health 
states (Durham et al., 2013; Lee et al., 2011; Murray et al., 2015; 
Shepard et al., 2011). In addition, these health states were not 
ascertained in Brazil or a Latin American population. The only 
available disability estimates specific to dengue and Brazil 
were from the study published by Martelli et al. (Martelli et 
al., 2011), which measured the daily losses in quality of life 
through the course of dengue infection using the visual ther-
mometer-like scale technique. Disability weighting was calcu-
lated using 1-QoL status. The 1-QoL calculation is not ideal for 
estimating disability weighting, but has the merit that it pro-
vides estimates specific to dengue and Brazil and, therefore, 
fits well with our analysis. The disability weightings obtained 
from Martelli et al. (Martelli et al., 2011) are close to that of the 
World Bank classification for class 5 (Luz et al., 2009; Shepard et 
al., 2011), which provides assurance in our estimates. The DALY 
lost per case was then calculated using the formula: 

DALY loss 
per case =

(number of days with dengue 
symptoms/365 days) x disability

This resulted in DALY loss per case of 0.024 for ambula-
tory and 0.028 for hospitalized subjects. Since there is uncer-

tainty around these base case values, these parameters were 
varied in the sensitivity analysis. It is worth mentionning that 
the DALYs considered here do not take into consideration any 
persistent symptoms that occur with some dengue cases 
(Tiga 2016).

The time horizon of the analysis was 10 years, i.e. from 
2016 (introduction of vaccination) to 2025. This time horizon 
is considered long enough to measure all benefits of vaccina-
tion (Ultsch et al., 2016).

The vaccine was assumed to be cost effective, based on 
the World Health Organization’s definition, if the incremental 
cost per additional DALY was less than 3-times the GDP per 
capita (World Health Organization, 2016c). GDP was taken 
from the IBGE (BRL28,876 per capita in 2015).

Sensitivity analysis
Parameters’ uncertainties were addressed through univari-
ate sensitivity analysis on the strategy R9&10-16 only, and 
through a probabilistic sensitivity analysis (PSA), using Monte 
Carlo simulations with 1,000 samples, on the two vaccination 
strategies defined (Supplementary Tables S4 and S5). Except 
for vaccine efficacy and annual endemicity, which have a dis-
crete uniform distribution, all parameters were assigned to 
follow a triangular distribution. Although log-normal distri-
bution would be preferable in cost parameters (Chau, 1995), 
triangular distribution was used due to some model devel-
opment limitations. Acceptability curves were also generated 
in order to get the probability to be cost-effective according 
to the vaccine price per dose.

Results

The model shows that vaccination campaigns would lead to 
a decrease in the number of dengue cases, hospitalizations 
and deaths in Brazil (Table 1). Over 10 years of vaccination, 
9 million and 15 million symptomatic dengue cases would 
be prevented with the R9&10-16 and R9&10-25 vaccination 
strategies (asymptomatic cases would also be prevented but 
these would not be captured in this health economic analy-
sis), respectively, which is a decrease in symptomatic dengue 
cases of 49% (95% CI: 28–73) and 79% (95% CI: 55–91), re-
spectively. Vaccination would also avoid 269,906 and 434,334 
DALYs associated with dengue for the R9&10-16 and R9&10-
25 strategies, respectively.

These public health benefits would generate associated 
economic benefits. Savings of BRL4.7 billion (US$1.3 billion) 
and BRL7.4 billion (US$2.1 billion) would be gained from 
costs associated with the disease from a societal perspec-
tive with R9&10-16 and R9&10-25 strategies, respectively, and 
savings of BRL1.3 billion (US$0.4 billion) and BRL2.1 billion 
(US$0.6 billion) from a public payer perspective (exchange 
rate taken for July 2016: US$1 = BRL3.60) (Table 2). Conse-

Figure 2. Conversion of all economic data into BRL January 2016 
values using IPCA inflation rates, which are more 
conservative than inflation rates in health services 
(FIPE Saúde).
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quently, the cost-effective vaccine price threshold per dose 
for the R9&10-16 and R9&10-25 vaccination strategies would 
be BRL187.5 (95% CI: 109–276) (US$52.1) and BRL183.6 (95% 
CI: 129–230) (US$51.0), respectively, from the public payer 
perspective, and BRL221.5 (95% CI: 129–326) (US$61.5) and 
BRL216.8 (95% CI: 153–271) (US$60.2), respectively, from the 

societal perspective (Figure 3). It is noteworthy that the vac-
cine price threshold between both strategies is very close 
meaning that increasing the the number of catch up would 
not significantly decrease the economic value of vacccina-
tion. Moreover, larger programs are associated with lower 
uncertainty (95% CI).

Table 2. Economic outcomes over 10 years (2016–2025) from the public payer (SUS) and societal perspectives in BRL2016. 
Data expressed as mean values [95% CI] from the probabilistic sensitivity analysis with 1000 simulations.

Vaccination 
strategy No vaccination (NV) R9&10-16 Savings R9&10-16 – NV R9&10-25 Savings R9&10-25 – NV

COST OF DISEASE

Public payer perspective

Total cost of disease
2,704,120,973

[2,270,637,090; 
3,151,004,805]

1,359,827,940
[702,880,973; 
1,967,425,073]

-1,342,086,487
[-1989444649; -797553146]

576,764,623
[250,435,595; 

1,184,951,656.]

-2,127,580,551
[-2646774286; 
-1530317719]

Ambulatory costs
2,320,781,783

[1,948,728,388; 
2,704,238,785]

1,168,802,559
[603,766,811; 

1,691,250,577]

-1,150,082,796
[-1,706,929,731; 
-682,612,722]

496,260,485
[215,219,928; 

1,019,782,341]

-1,824,711,500
[-2,271,134,631; 
-1,310,393,276]

Hospitalisation 
costs

3,383,339,190
[321,908,701; 
446,766,021]

191,025,381
[99,065,469; 
277,613,364]

-192,003,691
[-282,514,918; -115,628,082]

80,504,137
[35,178,755;  
163,711,288]

-302,869,051
[-375,639,366; -220,189,433]

Societal perspective*

Total cost of disease
9,362,545,902
[7,631,393,479; 
11,350,925,321]

4,678,960,359
[2,399,051,677; 
6,983,463,303]

-4,673,579,043
[-6,875,040,310; 
-2,691,815,076]

1,978,014,798
[842,969,008; 
4,126,707,295]

-7,383,441,395
[-9,437,912,768; 
-5,161,654,598]

Ambulatory costs
6,279,920,525
[4,993,754,934; 
7,784,102,751]

3,161,932,447
[1,605,445,530; 
4,786,544,532]

-3,110,692,806
[-4,662,606,080; 
-1,725,195,659]

1,342,762,486
[556,541,006; 

2,777,586,230]

-4,935,979,990
[-6,397,431,095; 
-3,379,985,566]

Hospitalisation 
costs

723,492,950
[575,208,750; 
896,783,950]

360,435,079
[183,601,806; 
549,195,206]

-362,223,653
[-541,046,920; 
-202,535,294]

151,923,242
[63,478,260;  
315,993,266]

-571,438,367
[-738,901,864; 
-393,789,681]

Premature 
death costs

2,359,132,427
[1,985,371,227; 
2,755,439,901]

1,156,592,833
[599,274,255; 

1,684,608,703]

-1,200,662,585
[-1,753,045,037; 
-732,330,948]

483,329,070
[212,453,317; 
983,940,026]

-1,876,023,038
[-2,314,248,760; 
-1,378,515,431]

VACCINATION COSTS

Cost of vaccination 
(other than 
vaccine price)

0
718,014,426
[599,143,541; 
837,126,631]

NA
1,157,574,138
[964,716,960; 

1,349,266,775]
NA

* Include direct costs from the public and private sectors as well as indirect costs from loss of productivity.

Table 1. Health outcomes over 10 years (2016–2025). Data expressed as mean values [95% CI]  
from the probabilistic sensitivity analysis with 1000 simulations.

Vaccination 
strategy No vaccination (NV) R9&10-16

Incremental benefit 
R9&10-16 – NV R9&10-25

Incremental benefit 
R9&10-25 – NV

Symptomatic cases*
18,742,866

[15,489,874; 21,923,758]
9,482,650

[4,670,492; 13,894,070]
-9,243,838

[-14,082,590; -5,251,334]
3,810,950

[1,536,384; 8,315,765]
-14,933,531

[-18,827,168; -1,003,233]

Ambulatory cases
17,942,206

[14,828,240; 20,987,278]
9,082,011

[4,474,132; 13,305,587]
-8,844,511

[-13,478,057; -5,020,300]
3,651,289

[1,471,715; 7,968,112]
-14,292,457

[-18,021,062; -9,949,158]

Hospitalised cases
800,660

[661,635; 936,476]
400,639

[196,912; 587,215]
-399,328

[-604,234; -230,212]
159,661

[64,682; 347,652]
-641,074

[-805,876; -452,771]

Deaths
6,485

[5,359; 7,585]
3,245

[1,595; 4,757]
-3,235

[-4,895; -1,865]
1,293

[525; 2,816]
-5,193

[-6,528; -3,667]

DALYs
543,742

[449,268; 636,067]
273,363

[134,488; 400,617]
-269,906

[-410,097; -154,653]
109,456

[44,228; 238,532]
-434,334

[-547,052; -304,799]

* Symptomatic cases are composed of ambulatory and hospitalized cases. Hospitalized cases include deaths since it is assumed that all deaths come from hospitalized cases.
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Sensitivity analysis
The sensitivity analysis showed that the parameters with 
the highest impact on the results were the under-reporting 
factors, the duration of vaccine protection, the discount 
rate, and the DALYs per dengue case, as represented in the 
tornado diagrams for strategy R9&10-16 from both public 
payer and societal perspectives (Figure 4). Not surprisingly, 
the parameter with different impacts on public payer and 
societal perspectives was the ‘cost of dengue disease’, 
which had a lower impact in the public payer than in the 
societal perspective.

Acceptability curves showing the probability of being 
cost-effective according to the vaccine price per dose for 
both vaccination strategies from the public payer and soci-
etal perspectives are shown in Figure 5. From a public payer 
perspective, both the R9&10-16 and R9&10-25 vaccination 
strategies have a 50% probability of being cost-effective at a 
price per dose of BRL185 (Figure 5A). From a societal perspec-
tive, the R9&10-16 and R9&10-25 vaccination strategies have a 
50% probability of being cost-effective at a price per dose of 
BRL219 and BRL218, respectively (Figure 5B).

Discussion

This analysis shows that dengue vaccination with CYD-TDV 
would be cost-effective in Brazil at prices up to BRL 184–222 
(US$ 51–62) per dose, depending on the number of cohorts 
included in the vaccination program and the perspective 
of the analysis. These results confirm previous model-based 
analyses on the likely cost-effectiveness of CYD-TDV in Brazil; 

Figure 3. Cost-effective price/dose thresholds (based on 3x the 
GDP per capita) from the public payer (SUS) and 
societal perspectives over 10 years in BRL (January 
2016). Average value from the probabilistic sensitivity 
analysis (1000 iterations).

for example, Durham et al., using Phase IIb trial data, estimat-
ed that, depending on vaccine efficacy, the use of CYD-TDV 
might be cost-saving at US$93–204 per dose and cost-effec-
tive between US$237 and 534 per dose (Durham et al., 2013). 
In Colombia, a cost-effective analysis with the dengue vaccine 
found that all vaccination strategies tested for vaccination at 9 
years of age and a catch-up campaign to 19 years of age were 
cost-effective with a vaccine price of US$39.03 from the public 
payer and societal perspectives (Rodríguez et al., 2015).

One of the key strengths of our analysis is that established 
country-specific data sources were used rather than making 
assumptions about key variables, and these were applied in 
an established dynamic transmission model. However, while 
the basic modelling approach can be applied to other coun-
tries, these results are not generalizable beyond Brazil. It is also 
possible that, while these data were considered representative 
of the whole country, this representativeness may be difficult 
to obtain given the size of the country and the geographical 
variability in the burden of dengue across the country. Despite 
these limitations, these findings would appear to be robust in 
sensitivity analyses; in general, vaccine protection duration, 
discount rate on health and costs and under-reporting have 
the greatest impact on the cost estimates. This is not surprising 
since under-reporting of dengue cases or any other disease to 
national surveillance programs is well-known and the duration 
of vaccine protection has yet to be fully established. Indeed, 
as for any vaccine, additional data collected during long-term 
follow-up of phase III and phase IV trials will help to refine these 
parameters in the future.

Although the benefits of CYD-TDV on symptomatic infec-
tion have been shown and are continually being assessed over 
the longer term, there is now evidence to suggest that vac-
cination may also prevent transmission by decreasing asymp-
tomatic infections (Olivera-Botello et al., 2016). Indeed, vaccine 
efficacy against asymptomatic infection was reported to be 
about half of that observed for symptomatic dengue. As most 
dengue infections are asymptomatic and likely contribute 
significantly to viral transmission (Bhatt et al., 2013), simultane-
ous protection against both asymptomatic and symptomatic 
infections could contribute to reduced transmission and thus 
to greater indirect protection. This reduction in dengue trans-
mission will have a significant public health impact at sufficient 
vaccination coverage. Furthermore, considering the outcomes 
of cost-effective analyses, it is also important to be aware that 
the use of vaccination may bring additional benefits beyond 
those considered in a typical economic evaluation, which in-
clude reduced spending on outbreak control and reduced 
losses in terms of tourism (Nishikawa et al., 2016) and productiv-
ity (Barnighausen et al., 2013). The costs associated with these 
activities are usually not considered in most cost-effectiveness 
studies, even when the societal perspective is taken, because 
it is difficult to measure these activities with precision. 
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Conclusions

This analysis suggests that introducing CYD-TDV in Brazil 
would substantially reduce the disease and economic bur-
den in the country, contributing to the achievement of the 
goals established by the WHO to reduce dengue burden. 
Dengue vaccination programs would be cost-effective in 
Brazil up to a vaccine prices of BRL 184–222 (US$ 51–62) per 
dose, depending on the number of the cohorts included in 
the vaccination program and the perspective of the analysis. 
The mean cost-effective price thresholds of both vaccina-
tion strategies are similar but the largest strategy (R9&10-25) 

averts more cases and costs of disease in absolute numbers 
and reduces the uncertainty in the results. The robustness 
of these findings was confirmed in the sensitivity analyses. 
These findings should help inform policy-makers about the 
decision regarding the introduction of dengue vaccine in 
public health programs in Brazil.
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Figure 5. Acceptability curves of probability of being cost-effective according to the vaccine price per dose for R9&10-16 and R9&10-25 
vaccination strategies from (A) public payer and (B) societal perspectives.
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Table S1. Parameters used to estimate the public health impact and economic impact of dengue vaccination in Brazil

Parameter Base case Source

Parameters related to demographics

Total population 
the first year of 
vaccination

2016:  
206 081 432

IBGE, Projeção da população por sexo e grupos de idade, em 1º de 
julho – 2000/2060 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
projecao_da_populacao/2013/ (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 2013b) 

Endemic territory 100% Teixeira M, et al. Epidemiological trends of dengue disease in 
Brazil (2000–2010): a systematic literature search and analysis. 
PLOS Negl Trop Dis. 2013;7(12):e2520 (Teixeira et al., 2013) 

Population 
growth (%)

Average 
2016–2025: 0.66%

IBGE, Projeção da população por sexo e grupos de idade, em 1º de 
julho – 2000/2060 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
projecao_da_populacao/2013/ (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 2013b) 

Age distribution As in 2013 population IBGE, Projeção da população por sexo e grupos de idade, em 1º de 
julho – 2000/2060 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
projecao_da_populacao/2013/ (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 2013b) 

Survival Data 2013 Survival: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de 
População e Indicadores Sociais (COPIS) 2013: http://www.ibge.gov.
br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2013/defaulttab_xls.
shtm (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2013a) 

Disability rate of 
the population

Average between male and female in 2013 Global Burden of Disease (GBD) 2013. Global, regional, 
and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 
diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 
188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological 
transition.(Murray et al., 2015) Supplement appendix 

Parameters related to epidemiology 

Seroprevalence CYD 15 Brazil specific data (2011–2013) Villar L, et al. from CYD15 Study Group. Efficacy of a 
tetravalent dengue vaccine in children in Latin America. 
N Engl J Med. 2015;372(2):113-23 (Villar et al., 2015) 

Serotype 
distribution in 
dengue cases  
(% per year)

Average 2001–2014: 
DEN1 32% 
DEN2 26% 
DEN3 32% 
DEN4 9% 

2001–2012: Ceará. Governo do Estado. Secretaria da Saúde. Boletins. 
Informe semanal da dengue - 17 de maio de 2013. Disponível em: 
<http://www.saude.ce.gov.br/index.php/boletins>. Acesso em: 24 
maio 2013. 
2010-2014: Brazil data country are porporcioned by Lucia Bricks & Dr. 
Giovanini on May 2013 
2013: GAL-CGLAB/MoH- pdf presentation_Brasil MoH_Apresentação 
da Coletiva de Imprensa de Dengue_19Nov2013 442 municipalities 
2014 DEN1: Epidemiological bulletin/MoH Brazil/EW16, 2015;46(5)

Monthly incidence 
of total dengue 
probable cases 
reported (/100,000)

Data from 2001 
to 2014

Teixeira M, et al. Epidemiological trends of dengue disease in Brazil 
(2000–2010): a systematic literature search and analysis. PLOS Negl Trop 
Dis. 2013;7(12):e2520 (Teixeira et al., 2013) 
Boletim Epidemiológico Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério 
da Saúde. Volume 46 N° 28 – 2015. ISSN 2358-9450 http://portalsaude.
saude.gov.br/images/pdf/2015/outubro/01/2015-030-bol--2-.pdf 
Agosto 2015, Graphic presented by Dr. João Bosco at Simpósio 
Satélite – Sanofi, XIX Congresso Brasileiro de Infectologia 
Gramado, 27 de agosto de 2015, adjusted to english 

Hospitalization 
rate reported (%)

Average 2010–2013: 
8.21%

Teixeira M, et al. Epidemiological trends of dengue disease in Brazil 
(2000–2010): a systematic literature search and analysis. PLOS Negl Trop 
Dis. 2013;7(12):e2520 (Teixeira et al., 2013) 
SIH, Update: 06/06/2014
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Hospitalized case 
fatality rate

0.81% Average 2010-2013  
Boletim Epidemiológico Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério 
da Saúde. Volume 46 N° 28 – 2015. ISSN 2358-9450 http://portalsaude.
saude.gov.br/images/pdf/2015/outubro/01/2015-030-bol--2-.pdf 
(Ministério da Saúde, 2015)  
Agosto 2015, Graphic presented by Dr. João Bosco at Simpósio Satélite 
– Sanofi, XIX Congresso Brasileiro de Infectologia Gramado, 27 de 
agosto de 2015, adjusted to english 
The model considered that all deaths come from hospitalizations

Under-reporting 
associated to 
reported incidence 

Ambulatory cases: 3.2 
Hospitalized cases: 1.6

Martelli CM, et al. Economic Impact of Dengue: Multicenter 
Study across Four Brazilian Regions. PLoS Negl Trop 
Dis. 2015;9(9):e0004042 (Martelli et al., 2015) 

Parameters related to disease transmission 

Average duration 
of cross-protection 
after natural 
infection 

15.59 months Estimated from CYD14 and CYD15data 
Coudeville L, et al. Estimation of parameters related to vaccine 
efficacy and dengue transmission from two large phase III 
studies. Vaccine. 2015, Nov 21. pii: S0264-410X(15)01665-5. 
doi: 10.1016/j.vaccine.2015.11.023 (Coudeville et al., 2015) 

Relative risk 
to develop a 
symptomatic case 
(as compared with 
primary infection 

Ambulatory case  
(2nd infection): 1.77 
Hospitalized case  

(2nd case): 1.84 
Symptomatic case (3rd and 

4th infection: 0.39

Estimated from CYD14 and CYD15data 
Coudeville L, et al. Estimation of parameters related to vaccine 
efficacy and dengue transmission from two large phase III 
studies. Vaccine. 2015, Nov 21. pii: S0264-410X(15)01665-5. 
doi: 10.1016/j.vaccine.2015.11.023 (Coudeville et al., 2015) 

Relative infectivity 
from human to 
mosquito according 
to the severity of 
the infection

Severe: 4x (for all serotypes) 
Mild: 4x (for all serotypes) 

Asymptomatic: 1x

Assumptions vs. Observed efficacy for all symptomatic cases from 
CYD14 & 15 results (Capeding et al., 2014; Hadinegoro et al., 2015; Villar 
et al., 2015)  
Supported by other references: 
Yoon In-Kyu, et al. Characteristics of mild dengue virus infection in Thai 
children. Am J Trop Med Hyg. 2013;89(6):1081-7 (Yoon et al., 2013) 
Nguyen NM, et al. Host and viral features of human dengue cases 
shape the population of infected and infectious Aedes aegypti 
mosquitoes. Proc Natl Acad Sci USA. 2013;110(22):9072-7 (Nguyet et al., 
2013) 
Carrington LB, Simmons CP. Human to mosquito transmission 
of dengue viruses. Front Immunol. 2014;5:290. doi: 10.3389 /
fimmu.2014.00290 (Carrington & Simmons, 2014) 

Duration of dengue 
infection (hosts) 

Average duration of the incubation 
period (IIP): 5.5 days

De Castro Medeiros LC et al. Modeling the dynamic transmission of 
dengue fever: investigating disease persistence. PLoS Negl Trop Dis. 
2011;5(1):e942. ISSN 1935-2727. Data: model Brazil, 5.5 days (68% CI 4–7) 
(de Castro Medeiros et al., 2011) 
Supported by other references: 
Rudolph 2014: recent systematic review, median at 5.3 days (95%CI: 
5–5.7) 
Chan 2012: systematic review, 5.9 days (95%CI: 3.4–10) 
Bartley et al. The seasonal pattern of dengue in endemic 
areas: mathematical models of mechanisms. Transactions 
of the royal society of tropical medicine and hygiene 
(2002) 96, 387-397: 5 days (2–12) (Bartley et al., 2002) 

Average duration of the infectious period:  
4.5 days (3–6)

Bartley et al. The seasonal pattern of dengue in endemic areas: 
mathematical models of mechanisms. Transactions of the royal society 
of tropical medicine and hygiene (2002) 96, 387-397 (Bartley et al., 2002) 
De Castro Medeiros LC et al. Modeling the dynamic transmission 
of dengue fever: investigating disease persistence. PLoS 
Negl Trop Dis. 2011;5(1):e942. ISSN 1935-2727. Model 4.5 
days (68% CI 3–6).(de Castro Medeiros et al., 2011) 
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Duration of dengue 
infection (vectors) 

Minimum duration of the 
incubation period (EIP): 8 days

Bartley et al. The seasonal pattern of dengue in endemic areas: 
mathematical models of mechanisms. Transactions of the Royal Society 
of Tropical Medicine and Hygiene 2002;96:387-397 (Bartley et al., 2002)
Data: 12 days (8-20) for duration of latent period in vector

Average duration of the incubation 
period (EIP): 12 days

Parameters related to vector data 

Vector life 
expectancy

14.49 days Andraud M, Hens N, Beutels P. A simple periodic-forced model 
for dengue fitted to incidence data in Singapore. Math Biosci. 
2013;244(1):22-8. ISSN 0025-5564 (Andraud et al., 2013)
Fouque F, et al. Aedes aegypti survival and dengue 
transmission patterns in French Guiana. J Vector Ecol. 
2006;31(2):390-9. ISSN 1081-1710 (Fouque et al., 2006)

Maximum lifetime 30 days Coudeville L, Garnett GP. Transmission dynamics of the four dengue 
serotypes in southern Vietnam and the potential impact of vaccination. 
PLoS One. 2012;7(12):e51244. ISSN 1932-6203 (Coudeville & Garnett, 2012)
Castanha PMS et al., Force of infection of dengue serotypes 
in a population-based study in the northeast of Brazil. 
Epidemiol. Infect. 2013;141:1080-8 (Castanha et al., 2013) 

Ratio vector/ Host 2 De Castro Medeiros LC et al. Modeling the dynamic transmission 
of dengue fever: investigating disease persistence. PLoS 
Negl Trop Dis. 2011;5(1):e942. ISSN 1935-2727. Model: 4.5 
days (68% CI 3–6) (de Castro Medeiros et al., 2011)

Daily biting rate 0.67 (0.33–1) Bartley et al. The seasonal pattern of dengue in endemic areas: 
mathematical models of mechanisms. Transactions of the royal society 
of tropical medicine and hygiene. 2002;96:387-97 (Bartley et al., 2002)
Other sources: 0.7 used in Durham et al. 2013 (Durham et al., 2013) 

Vector population 
density

Monthly estimations Honorio NA, et al. Spatial evaluation and modeling of Dengue 
seroprevalence and vector density in Rio de Janeiro, Brazil. PLoS Negl 
Trop Dis. 2009;3(11):e545. ISSN 1935-2727, http://journals.plos.org/
plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0000545 (Honorio et al., 2009) 

Transmission 
probability 
upon bite

Host to Vector: 0.9 De Castro Medeiros LC, et al. Modeling the dynamic transmission 
of dengue fever: investigating disease persistence. PLoS Negl 
Trop Dis. 2011;5(1):e942. ISSN 1935-2727. Model: 4.5 days (68% 
CI 3–6) (de Castro Medeiros et al., 2011). Data: model, 0.90 used 
for both probability (from Focks 1995 and Watson 1999)

Vector to Host: 0.9

Force of the 
infection from an 
external reservoir

0.00005 Coudeville L, Garnett GP. Transmission dynamics of the 
four dengue serotypes in southern Vietnam and the 
potential impact of vaccination. PLoS One. 2012;7(12):e51244. 
ISSN 1932-6203 (Coudeville & Garnett, 2012) 

Parameters related to vaccination 

Vaccine efficacy • Estimated from Phase 3 efficacy studies 
with the consideration of the following 
characteristics of the vaccine profile:

• differences in efficacy 
between serotypes

• difference in efficacy according 
to serostatus at baseline

• increase in efficacy with doses for 
subjects vaccinated when seropositive

• increase efficacy against 
hospitalized cases

• accelerated exposure to secondary 
and post-secondary infection 
in case of vaccination

• reduced efficacy against 
asymptomatic infection compared 
to against symptomatic infection 
(50% relative efficacy)

CYD14&15 results (Phase III clinical trials) and long-term follow up of 
hospitalized cases. Sources: 
Hadinegoro SR, et al. Efficacy and Long-Term Safety of a 
Dengue Vaccine in Regions of Endemic Disease. N Engl J Med. 
2015;373(13):1195-206. ISSN 0028-4793 (Hadinegoro et al., 2015)
Villar L, et al. Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in 
Children in Latin America. N Engl J Med. 2015;372(2):113-
23. ISSN 0028-4793 (Villar et al., 2015)
Capeding MR, et al. Clinical efficacy and safety of a novel 
tetravalent dengue vaccine in healthy children in Asia: a phase 3, 
randomised, observer-masked, placebo-controlled trial. Lancet. 
2014;384(9951):1358-65. ISSN 0140-6736 (Capeding et al., 2014)
Coudeville L, et al. Estimation of parameters related to vaccine 
efficacy and dengue transmission from two large phase III 
studies. Vaccine 2015. ISSN 0264-410X (Coudeville et al., 2015) 
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Duration of vaccine 
protection

On average:  
d1: 2.5 years 
d2: 5 years 
d3: 10 years

Assumptions: 
This assumed duration of protection (ie, 10 years 
on average for 3 doses) is conservative:

when considering the live-attenuated yellow fever vaccine 
for which a duration of protection above 20 years has 
been reported. (Gotuzzo et al., 2013 http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/24006295) (Gotuzzo et al., 2013)

when considering the waning rate and duration of 
protection estimated from long-term follow-up of phase III 
trials for pre-exposed people (Coudeville et al., 2015)

Follow-up of phase II and III studies, in addition to the extensive 
phase IV plan, will help to refine the duration of protection.

Coverage rate d1: 90% 
d2: 67.5% 
d3: 45%

Assumptions based on country experience 
Brazilian Health Ministry. Vaccine coverage. Available at: 
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/Com2007/
Com_F13.pdf (Brazilian Health Ministry, 2007)

Wastage rate 10% for routine  
5% for catch up (mass 

immunization campaign)

PROVAC guidelines (Vaccine Introduction Guidelines. 
PAHO: adding a vaccine to a national immunization 
program: decision and implementation)

Duration of mass 
immunization 
campaign

End of catch-up: 4 years Assumption based on feasibility. We consider that at least all 
targeted population receive the first dose in the 3 first years, the 4th 
year is the finalization of the catch up (2nd and 3rd missing dose)

Vaccination 
program strategy

Geographic area: National 
Scenarios: 

Routine at 9 years + 7 Catch up cohorts 
campaign 

Routine at 9 years + 16 Catch 
up cohorts campaign

Araujo et al. 2016: “A program with routine vaccination at 9 
years old and 7-16 catch-up cohorts were shown to be the most 
efficient in Brazil over a 10-year period” (Araujo et al., 2016)

Year of start public 
vaccination 

2016 Assumption

Economic parameters 

Currency BRL Jan 2016 All costs have been updated to Jan 2016 using IPCA inflation rates 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], Diretoria de 
Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de 
Índices de Preços ao Consumidor. 2016. Available at:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/
precos/inpc_ipca/ipca-inpc_201602_1.shtm (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016)

Perspectives Public Payer Societal

Direct cost per 
ambulatory case

143 (BRL2013) à 
171 (BRL2016)

206 (BRL2013) à 
243 (BRL2016)

Martelli CM, et al. Economic Impact of Dengue: Multicenter 
Study across Four Brazilian Regions. PLoS Negl Trop Dis. 
2015;9(9):e0004042. ISSN 1935-2727 (Martelli et al., 2015)
Data given in BRL 2013 were updated to 2016 inflation ratesIndirect cost per 

ambulatory case
0 187 (BRL2013) à 

221 (BRL2016)

Direct cost per 
hospitalized case

538 (BRL2013) à 
633 (BRL2016)

816 (BRL2013) à 
961 (BRL2016)

Indirect cost per 
hospitalized case

0 201 (BRL2013) à 
237 (BRL2016)

GDP/per capita 28,876 IBGE, Banco Central do Brasil estimates, 2015. http://www.bcb.gov.
br/?INDICATORS 
Use to estimate the costs of premature deaths – loss 
of productivity (human capital approach) (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2015)

Cost-effective 
threshold

86,629 3x GDP per capita (WHO guidelines)
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Vaccination costs 
/ dose (other than 
vaccine price)

7.3 Based on (Goldie, Kim et al. 2007) (Goldie et al., 2007) and 
(Novaes, Almeida et al. 2015) (Novaes et al., 2015) for HPV. 
Include freight, supplies, administration, monitoring, cold chain, 
injection safety, operational, programmatic services, social 
mobilization and outreach for new adolescent vaccine 

Others parameters 

Time horizon 10 years (2016–2025) Time horizon long enough to measure the whole benefits 
of vaccination (Ultsh et al. 2015) (Ultsch et al., 2016)

Discount rate Health outcomes: 5% 
Economic outcomes: 5%

Brazilian HE guidelines 

Table S2. Vaccination costs (other than vaccine price) per dose available i n the literature and considered in 
the present analysis to estimate the cost of introducing a dengue vaccination program.

Vaccine Vaccination cost (other than vaccine price) per dose Sources
In $R2016 using 

IPCA inflation rates

Dengue Not considered in the analysis Durham et al., 2013 
(Durham et al., 2013)

NA

Meningococcal C 2.098 (in BRL 2006) De Soarez et al., 
2011 (de Soarez 
et al., 2011)

3.6

PCV10 1US$ 
Year of the costs not available

Sartori et al., 2012 
(Sartori et al., 2012)

NA

PPV23 Vaccine public payer price + door to door transportation cost = US$15 
(in US$ 2008). No medical visit costs considered (opportunistic) 
Administration costs not separated from vaccine price

Neto et al., 2011 
(Neto et al., 2011)

NA

Pneumoccocal 1.90 US$ = 3.57R$ 
In US$ december 2011, exchange rate of US$1 = BRL1.88

De Soarez et al., 
2015 (de Soarez 
et al., 2015)

4.7

HPV Minimum cost per vaccinated individual (I$2000): 
- Vaccine dose (three doses × unit cost) 15.00 (6.00–390.00) 
- Vaccine wastage 15% = I$ 2.25 (5–20)  
- Freight, supplies, supply wastage and administration 2.81 
- Incremental immunization support (monitoring, cold chain, injection 
safety, operational and programmatic services) 2.94 
- Incremental cost of social mobilization and outreach for new 
adolescent vaccine 2.00 (0–3.00)  
-> 2.81 + 2.94 + 2.00 = 7.75/vaccinated = 2.58I$/dose (without 
wastage rate since already included in our present analysis separatly)

Goldie et al 2007 
(Goldie et al., 2007)

Difficult to update 
because from 
I$2000. Used in 
following HPV 
analysis anyway 
(CONITEC and 
Novaes et al., 2015 
(Novaes et al., 2015))

HPV R$8.33 for administration, investment in logistic in 2008.  
+ inclusion of an investment for the 1st year of launch

CONITEC file 2008 Suggestion to use 
peer-reviewed 
publication 
developed after the 
CONITEC file: see 
Novaes et al 2015 
(Novaes et al., 2015)

HPV Costs in US$ 2008, at the exchange rate of US$ 1.00 = R$1.83. 
Administration costs estimated at US$ 10 per vaccinated girl (US$ 
3.33 per dose), based on previous studies relating to Brazil (Goldie et 
al., 2007), including wastage rate. Confusion between I$ from Goldie et 
al., 2007(Goldie et al., 2007) and US$ (I$ higher than US$). Moreover, no 
inflation rate applied between value in I$ 2000 from Goldie et al., 2007 
and the Novaes 2015 study in US$ 2008 
An estimate produced by the NIP for infrastructure coordination 
and logistics investments needed to introduce this new vaccine 
was also considered (US$ 15 million)  
For present analysis, consider a cost of US$7.75 per vaccinated 
= 2.58 per dose excluding wastage rate = BRL4.72

 Novaes et al., 2015 
(Novaes et al., 2015)

7.3
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Rotavirus Since the rotavirus vaccine can be administered at the same 
time as the current recommended tetravalent DTPw-Hib and 
OPV vaccines, incremental administration costs were assumed 
to be low. Both administration costs (US$1, in BRL2004, 
exchange rate: US$1 = BRL2.65, Brazilian Central Bank) and 
expected losses from waste (10% of vaccine doses) were taken 
from the literature, as no local data were available (Podewils 
et al., 2005;192 (suppl 1):S133-45.) (Podewils et al., 2005)

De Soárez et al 
2008 (de Soarez 
et al., 2008)

4.96

Table S3. Studies available in the literature which estimate or consider the impact of dengue in term of disability

Subjects/patients

Average duration of 
symptoms in days/Duration 

of impaired QoL in days

Health status 
index during 

dengue 
episode

Disability 
weight Methodology

DALY lost 
per non-

fatal dengue 
case

Martelli et al 2011 
(Martelli et al., 2011)

EuroQOL thermometer-
like scale during the 
dengue episode, Brazil 372 
laboratory-confirmed dengue 
patients >12 years old

Ambulatory 10.9 
(supported by Suaya et al., 

2009 (Suaya et al., 2009)
values for Brazil: 12.3 ± 5.2)

0.2 0.8
(1-health 

status)

0.024

Hospitalized 11.2 
(supported by Suaya et al., 

2009 (Suaya et al., 2009)
values for Brazil: 13.3 ± 5.0)

0.1 0.9
(1-health 

status)

0.028

Lum et al 2008 (Lum 
et al., 2008)

EuroQol visual thermometer 
scale 207 participants, 
40% were ambulatory and 
60% were hospitalized

Ambulatory 9 ~0.45 0.55
(1-health 

status)

0.014

Hospitalized 13 ~0.39 0.61
(1-health 

status)

0.022

Shepard et al 2011 (Shepard 
et al., 2011), Luz et al 
2009 (Luz et al., 2009)

Use Meltzer 1998 Puerto Rico: 
Disabilities were assumed to 
be the same for each level 
of severity, with a base rate 
of 0.81, which is class 5 in the 
world bank classification

Dengue fever Shepard: 4.5 (2–7) 
Luz: Uniform 

distribution (2–7)

0.81 0.010

Dengue hemorrhagic fever Shepard: 14 (10–18) 
Luz: Uniform 

distribution (10–18)

0.81 0.031

Carrasco et al 2011 
(Carrasco et al., 2011)

3 sets of disability weights 
considered: 
1. based on recent literature 
estimates, reflects that all 
symptomatic cases are 
incapable of carrying out 
normal daily activities during 
illness; 
2. based on WHO disability 
weights; 
3. weights obtained in 
an empirical study that 
measured daily the losses 
in quality of life through the 
course of the infection using 
the visual thermometer-
like scale technique.

Dengue fever NA 0.211 (WHO) 
0.81 

(Literature)

NA

Dengue haemorrhagic fever/
dengue shock syndrome

NA 0.5 (WHO) 
0.85 

(Literature)

NA
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Durham et al 2013 
(Durham et al., 2013)

Use WHO | Global Burden of 
Disease 2004: disability for 
infectious disease in general 
reported in the GBD 1990

Dengue fever 0.019 years *365 days = 6.9 0.197 0.004

Dengue haemorrhagic fever/
dengue shock syndrome

0.0325 years *365 days = 11.9 0.545 0.018

Lee et al 2011 (Lee et al., 2011) Use WHO | Global Burden of 
Disease 2004: disability for 
infectious disease in general 
reported in the GBD 1990

Dengue fever NA 0.197 NA

Dengue haemorrhagic fever NA 0.545 NA

Global Burden of Disease 
study (Murray et al., 2015)

The disability weights 
are the one associated 
to “health states” and are 
not specific to dengue

Acute dengue fever, 
equivalent to the health 
state: “infectious disease, 
acute episode, moderate”

6 days 94.50% 0.051 
(0.032–0.074)

0.001

Severe acute dengue, 
equivalent to the health 
state: “infectious disease, 
acute episode, severe”

14 days 5.50% 0.133 
(0.088–0.190)

0.005

Post-dengue chronic fatigue, 
equivalent to the health 
state: “Infectious disease, 
post-acute consequences”

6 months 8.50% 0.219 
(0.148–0.308)

0.108

NA: Not available; QoL: Quality of Life.; DALY: Disability Adjusted Life Year.
DALY lost per non-fatal dengue case = (number of days with dengue symp toms/365 days) x disability.

Table S4. Parameters and variation included in the univariate sensitivity analysis

Parameters Min Base case Max Rational / Comments

Vaccine coverage rate of the 1st 
dose (routine & catch up)

80% 90% 100% Assumption based on 
implementation feasibility

Vaccine administration cost/dose 5.9 7.3 8.8 Assumption ±20%

Catch-up duration 2 years 3 years 4 years Assumption based on 
implementation feasibility

Drop in compliance 20% 25% 30% Assumption based on 
implementation feasibility

Wastage routine/Catch up 5%/0% 10%/5% 15%/10% Assumption

Cost of dengue disease –20% See inputs +20% Assumption ±20%

DALYs ambulatory – hospitalized 0.019–0.022 0.024–0.028 0.029–0.034 Assumption ±20%

Under-reporting factor 
ambulatory/hospitalized 

2.6–1.1 3.2–1.6 3.8–1.7 Assumption ±20%

Discount rate on health and costs 0% 5% 10% BZ HE guidelines

Vaccine protection duration 
for the 3-dose schedule

5 years 10 years 30 years Assumption based on Coudeville et 
al. 2016 (Coudeville et al., 2016)
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Table S5. Parameters and variation included in the probabilistic sensitivity analysis

Probabilistic sensitivity analysis

Parameters
Distribution 

type Min Max Mode Comments

Vaccine Wastage for the 
Routine Program

Triangular 5% 15% 10% –

Vaccine Wastage for the 
Catch up Program

Triangular 0% 10% 5% –

Drop in compliance Triangular 0.8 1.2 1 Mode at 100% and variation of ±20%

Cost per dengue case Triangular 0.8 1.2 1 Mode at 100% and variation of ±20%

Vaccines administration costs Triangular 0.5 1.5 1 Mode at 100% and variation of ±50% 
(i.e. 3.24 mode, min 2.2, max 4.3)

Average duration of protection 
(years)

Triangular 0.5 3 1 Meaning: 
Dose 1: 1.25–7.5 years 
Dose 2: 2.5–15 years 
Dose 3: 5–30 years

Relative efficacy against 
asymptomatic infection

Triangular 0 1 0.5 Meaning from 0% (no efficacy against 
asymptomatic infection) to 100% 

Vaccine efficacy Discrete 
Uniform

1 100 na Level of uncertainty seen in Phase 3 (Naïve 
bootstrap based on estimated efficacy)

Annual endemicity Discrete 
Uniform

0 1000 na 10% range of uncertainty considered 
and applied on base case endemicity
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RESUMO
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo contextualizar os marcos regulatórios e as estratégias 
políticas no campo das Avaliações de Tecnologias em Saúde que norteiam as ações da rede de 
pesquisa clínica em oncologia e sua incorporação no Sistema Único de Saúde. Método: Trata-se de 
uma revisão do período entre 1988 e 2013, utilizando-se de descritores em Ciências da Saúde. Foram 
consultados, também, os bancos de dados do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, Instituto Nacional de Câncer e Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
Sistema Único de Saúde. Resultados: O Departamento de Ciência e Tecnologia é o responsável 
pela pesquisa em Avaliação de Tecnologias em Saúde no Brasil. Podem ser constatados avanços im-
portantes nesse campo pelo governo brasileiro. Por fim, infere-se a necessidade de se aprimorarem 
as políticas e estratégias relacionadas ao processo de incorporação e de abandono de tecnologias, 
principalmente de tecnologias em saúde na área oncológica. Conclusão: As políticas científicas de 
controle do câncer devem estar cada vez mais alinhadas com as evidências científicas com objetivo 
de oferecer um sistema de saúde equânime e eficiente. 

ABSTRACT
Objective: This study aims to contextualize the regulatory frameworks and political strategies in 
the field of Health Technology Assessments that guide the actions of clinical research network in 
oncology and its incorporation into the National Health System. Method: This is a review of the 
period 1988-2013, using the Health Sciences Descriptors. Were consulted, too, the databases of the 
Department of Science and Technology of the Department of Science and Technology Strategic 
inputs from the Ministry of Health, the National Health Surveillance Agency, National Cancer Institu-
te and the National Commission on Incorporation of Technologies. Results: Department of Science 
and Technology is responsible for research on Technology Assessment in Health in Brazil. It can be 
seen important advances in this field by the Brazilian government. Finally, it is inferred the need to 
improve the policies and strategies related to the process of development and abandonment tech-
nologies, especially health technologies in oncology. Conclusion: The scientific policies for cancer 
control will have to be increasingly aligned with scientific evidence in order to offer a fair and effi-
cient health system.
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Introdução

As políticas científicas e os seus modelos e abrangência te-
mática vêm sendo ampliadas nas últimas décadas, tendo por 
objetivo apoiar a produção de conhecimentos em saúde. 
Elas contribuem para a qualidade na atenção à saúde e para 
o desenvolvimento científico e tecnológico direcionado às 
necessidades de saúde das populações e, quando integradas 
às políticas de desenvolvimento econômico, produtivo e de 
inovação, apoiam o crescimento econômico do país (Gade-
lha, 2006; Guimarães, 2006; Banta & Luce, 1993).

A Avaliação Econômica (AE) e a Avaliação de Tecnologia 
em Saúde (ATS) são reconhecidas como estratégicas para 
o desenvolvimento dos sistemas nacionais de saúde, assim 
como para a determinação explícita de benefícios em saúde, 
que implica a consolidação de instituições capazes de lidar 
com o delicado processo de integração entre ciência e polí-
tica de saúde (Chinitz, 2004; Brasil, 2011). A responsabilidade 
técnica e política para todo o processo de ATS tem aumen-
tado, estabelecendo-se como importante estratégia no pro-
cesso de governança e gestão no campo da saúde pública e 
coletiva (Brasil, 2006b).

Nos últimos anos, o Brasil vem implementando distin-
tas estratégias de sistematização do processo de definição 
de prioridades de pesquisa em saúde, com a finalidade de 
torná-la mais transparente, auxiliando os gestores públicos a 
tomarem decisões conscientes quanto à alocação adequada 
e produtiva dos fundos para pesquisa (Silva, 2003).

Os desfechos econômicos para decisões de priorizar a alo-
cação de recursos vêm sendo mais bem reconhecidos no Brasil 
(Pichon-Riviere et al., 2010; Silva et al., 2012). Contudo, o uso e a 
aplicação de AE ou ATS ainda são limitados, pois há insuficiente 
conhecimento conceitual e técnico, dificuldades de acesso a es-
tudos, falta de credibilidade em fontes de dados e na sua valida-
de externa, bem como uma fragmentação institucional no setor 
da saúde (Novaes & Elias, 2013; Banta & Luce, 1993).

Compreende-se que mecanismos de priorização quanto 
ao financiamento de AE ou ATS são necessários, no sentido 
de assegurar as demandas emergentes e proporcionar maior 
harmonização de pesquisa em saúde, particularmente em 
combinação com os estudos de carga de doenças. Nos dias 
atuais, várias abordagens estão disponíveis para orientar na 
definição de prioridades de pesquisa em saúde, entretanto 
elas diferem quanto ao processo ideal em razão de diferentes 
contextos e práticas (Montorzi, 2010; Berg et al., 2004; Fleuren-
ce & Torgerson, 2004; Kaplan & Laing, 2004). 

O envelhecimento da população brasileira, que projeta 
um crescimento exponencial de idosos, identifica um au-
mento expressivo na prevalência do câncer, o que demanda 
dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) esforços para 
a oferta de assistência adequada aos pacientes (Goss et al., 
2013; Brasil, 2006c). Esse cenário deixa claro a necessidade de 

maior investimento na prevenção de doenças e da modifi-
cação dos padrões de exposição aos fatores de risco para o 
câncer (Paim et al., 2010; Sestelo et al., 2013; Brasil, 2006a). 

Este trabalho contextualiza, por meio de uma revisão, os 
marcos regulatórios e as estratégias políticas no campo das 
ATS que norteiam o processo de incorporação de tecnolo-
gias em oncologia para o SUS. 

Método

As fontes utilizadas para a pesquisa de normas e políticas que 
regulamentam a incorporação de tecnologias em saúde e de 
assistência oncológica no país foram obtidas nas páginas ele-
trônicas do Ministério da Saúde (MS), da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca). O material foi coletado no segundo semestre de 
2013, tendo como recorte temporal o período de 1988 a 2013, 
sendo selecionados e organizados os marcos regulatórios do 
processo de incorporação tecnológica em saúde e da políti-
ca de saúde em oncologia.

Além disso, foi realizada uma análise das propostas de-
mandadas de incorporação tecnológica no SUS para a Co-
missão de Incorporação de Tecnologias (Citec) do Ministério 
da Saúde e a Comissão Nacional de Incorporação de Tec-
nologias (Conitec) no SUS, no sítio do Ministério da Saúde 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/
principal/secretarias/sctie/conitec), desde o ano da criação 
da Citec até o segundo semestre de 2013. Em adição, fez-se 
um levantamento das redes de pesquisa e desenvolvimento 
relacionadas ao câncer nas páginas eletrônicas do MS e do 
Inca, com o objetivo de identificar os mecanismos que o MS 
vem utilizando no sentido de concentrar esforços e financiar 
o crescimento tecnológico e científico.

É importante registrar que, desde 2002, o MS, por meio 
do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), vem fo-
mentado editais em ATS, em parceria principalmente com o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq). Os editais nacionais divulgados pelo MS são 
organizados por temas específicos e se propõem a fortale-
cer a ciência e a tecnologia em nível nacional, incentivando 
a livre concorrência. A consulta realizada foi feita no ende-
reço eletrônico do Decit (http://pesquisasaude.saude.gov.
br/bdgdecit/), com o intuito de analisar os projetos de ATS 
em oncologia. A base de dados disponibiliza informações 
sobre projetos de pesquisas apoiados pelo Decit a partir de 
2002 com a colaboração de instituições de apoio à pesquisa.

Resultados e discussão

Contexto regulatório de ATS e de oncologia
A busca pelo equilíbrio entre os desafios do SUS e o controle 
de gastos em saúde, sem redução do acesso e estagnação 
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do desenvolvimento, resultou, a partir de meados da década 
de 1990, na implantação de importantes marcos regulatórios 
relacionados com o processo de avaliação e incorporação 
tecnológica em saúde no Brasil. 

Como ponto de partida, dá-se destaque ao Projeto de Re-
forço à Reorganização do Sistema Único de Saúde (ReforSUS), 
em 1996; a criação do Decit, em 2000; a criação da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e do 
Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do 
Ministério da Saúde (CCTI), em 2003, sendo este responsável 
por conduzir as diretrizes e promover a avaliação tecnológi-
ca para a incorporação de novos produtos e processos pelos 
gestores, prestadores de saúde e de profissionais dos servi-
ços no SUS. 

Institui-se, em 1998, a Política Nacional de Medicamentos, 
como parte integrante da Política Nacional de Saúde (Porta-
ria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998), tendo como 
propósito precípuo garantir a necessária segurança, eficácia 
e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional 
e o acesso da população àqueles considerados essenciais. 

Ainda em 1998 é dado um importante passo na assistên-
cia oncológica por meio das Portarias nº 3.535 e nº 3.536 do 
Ministério da Saúde, ambas publicadas em 2 de setembro, 
tendo como objetivos: garantir atendimento integral aos 
pacientes com câncer; estabelecer uma rede hierarquizada 
dos centros que prestam assistência oncológica; atualizar os 
critérios mínimos para o cadastramento de Centros de Alta 
Complexidade em Oncologia (Cacon). As portarias determi-
navam, também, a implantação do Sistema de Autorização 
de Procedimentos de Alta Complexidade na área de oncolo-
gia (Apac/Onco), passando os novos procedimentos a serem 
baseados na neoplasia, e não mais nos medicamentos, para 
o tratamento oncológico. 

A criação da Anvisa (Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999) 
teve um importante papel no processo regulatório, possuin-
do como um de seus principais lócus de intervenção a regu-
lação das tecnologias em saúde. A Anvisa atua no processo 
de incorporação tecnológica no sistema de saúde brasileiro, 
registro de produtos de interesse para a saúde e monitora-
mento de efeitos adversos, para fins de restrição de uso e 
retirada do mercado.

O Decreto nº 4.766, de 26 de junho de 2003, instituiu a Câ-
mara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), 
que tem por objetivo a adoção, implementação e coorde-
nação de atividades relativas à regulação econômica do 
mercado de medicamentos por meio de mecanismos que 
estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade 
do setor. 

Por meio da Portaria GM/MS nº 1.418, de 24 de julho de 
2003, o Ministério da Saúde criou o Conselho de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, tendo como principais atribuições: definir 
as bases da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Saúde (PNCTIS); implementar e acompanhar os modelos 
de gestão para as ações de fomento científico e tecnológico 
no âmbito do MS; participar da elaboração, implementação e 
acompanhamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pes-
quisa em Saúde, estabelecendo prioridades de pesquisa e sua 
disseminação, definindo diretrizes e promovendo a avaliação 
tecnológica com vistas à incorporação de novos produtos e 
processos pelos gestores no âmbito do SUS.

A Anvisa, por meio da Resolução da nº 220, de 21 de se-
tembro de 2004, define o regulamento técnico de funciona-
mento dos Serviços de Terapia Antineoplásica (STA), norma 
essa aplicável a todos os estabelecimentos públicos e priva-
dos do país que realizam atividades de terapia antineoplásica.

Em 2005, o MS implantou a PNCTIS, como parte integran-
te da Política Nacional de Saúde, formulada no âmbito do 
SUS.

O ano de 2005, no âmbito da Política de Combate ao 
Câncer, também foi marcado por importantes normativas 
que atualizaram e ampliaram as estratégias governamentais 
no SUS: 

 • Portaria GM/MS nº 2.439, de 8 de dezembro de 2005, 
do MS, que instituiu a Política Nacional de Atenção 
Oncológica e possui como principais objetivos: 
desenvolver estratégias coerentes com a política 
nacional de promoção da saúde; organizar uma 
linha de cuidados que perpasse todos os níveis 
de atenção e de atendimento; constituir Redes 
Estaduais ou Regionais de Atenção Oncológica para 
acesso e atendimento integral; ampliar a cobertura 
(universalidade, equidade, integralidade, controle 
social e acesso); fomentar, coordenar e executar 
projetos estratégicos de incorporação tecnológica.

 • Portaria GM/MS nº 741, de 19 de dezembro de 2005, 
do MS, que define as Unidades de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia, os Cacon, os 
Centros de Referência de Alta Complexidade em 
Oncologia e seus papéis na atenção à saúde.

Outrossim, a necessidade do MS em redefinir uma política 
de gestão de tecnologias em saúde e estabelecer o fluxo para 
sua incorporação no SUS mostrou-se necessária, tendo em vis-
ta o interesse de implementar, monitorar e difundir a ATS. 

Nesse sentido, foi instituída a comissão para a elabora-
ção da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 
(PNGTS) pela Portaria GM/MS nº 2.510, de 19 de dezembro de 
2005, coordenada pelo Decit. O produto gerado foi um do-
cumento contendo objetivos, princípios, diretrizes de atua-
ção e responsabilidades institucionais relativas à gestão de 
tecnologias no SUS. 

A Anvisa, por meio das resoluções RDC nº 185 e RE nº 3.385,  
ambas de 13 de outubro de 2006, passou a exigir informações 
econômicas para produtos, considerando a necessidade de 
diminuir a assimetria de informações referentes a produtos 
para a saúde. Essa medida constitui fundamental instrumen-
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to para o trabalho dos envolvidos em atividades de gestão 
em saúde e para maior esclarecimento da população usuária 
desses produtos, além de definir a lista de produtos sujeitos à 
apresentação dessas informações econômicas.

O MS, por meio da Portaria GM/MS nº 3.323, de 27 de de-
zembro de 2006, instituiu a Citec, tendo como missão delibe-
rar sobre solicitações de incorporação de tecnologias, análise 
de tecnologias em uso, revisão e mudanças de protocolos em 
consonância com as necessidades sociais em saúde e de ges-
tão do SUS, bem como da Saúde Suplementar, passando a ser 
vinculada à SCTIE do MS por meio da Portaria GM/MS nº 2.587,  
de 30 de outubro de 2008.

Em adição, entre 2006 e 2008, a Citec foi coordenada pela 
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e em outubro de 2008 
foi transferida para a SCTIE, quando foram redefinidas suas 
competências e o fluxo para incorporação de tecnologias 
em saúde no SUS. Estabeleceram-se, como de sua compe-
tência, a recomendação de incorporação ou retirada de pro-
dutos de saúde da lista de procedimentos do SUS e do rol de 
procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), a proposição da revisão de diretrizes clínicas e proto-
colos terapêuticos e assistenciais de interesse para o sistema 
público de saúde e a solicitação da realização de estudos de 
ATS para subsidiar as atividades de análise e recomendação.

Nos anos de 2008 e 2009 foram lançados pelo MS ma-
nuais e diretrizes metodológicas com o objetivo de facilitar o 
acesso a informações sobre incorporações tecnológicas em 
saúde e a disseminação delas. Identificou-se a necessidade de 
se institucionalizar uma política com diretrizes nacionais para 
a implantação da avaliação, incorporação e gestão de tecno-
logias em saúde. Nessa direção, a Portaria GM/MS nº 2.690,  
de 5 de novembro de 2009, institui a PNGTS, tendo como ob-
jetivo maximizar os benefícios à saúde, assegurando o acesso 
da população a tecnologias efetivas e seguras, em condições 
de equidade.

O papel do Decit consistia na produção e adoção de 
providências para o desenvolvimento de estudos com o 
objetivo de subsidiar as decisões na Citec. Em 2009, essa 
função foi formalmente incluída na estrutura regimental do 
MS, que tem a atribuição de coordenar a formulação e a im-
plementação de políticas, programas e ações de avaliação 
de tecnologias no SUS. Desde então novas alterações ocor-
reram na estrutura da SCTIE, e em 2011 a Citec passou a ser 
denominada Conitec, ficando sob a responsabilidade de um 
novo departamento da SCTIE: o Departamento de Gestão e 
Incorporação de Tecnologias em Saúde – DGTIS (Novaes & 
Elias, 2013).

A Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, foi um importante 
passo no processo regulatório de incorporação tecnológica 
em saúde, alterando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, e dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorpo-
ração de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Ela esta-

belece os limites para o financiamento da saúde brasileira e 
regulamenta a Conitec, tendo como atribuição a incorpora-
ção, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produ-
tos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração 
de protocolos clínicos ou de diretriz terapêutica. 

Nesse contexto, a Política Nacional de Câncer – com o 
objetivo de adequação aos novos contextos político, social, 
epidemiológico e de financiamento da saúde – foi revisada e 
revogada pela Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 2013, 
instituindo a Política Nacional para a Prevenção e Controle 
do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das pessoas com 
doença crônicas no âmbito do SUS. Essa política reconhece 
o câncer como doença prevenível e a necessidade de oferta 
de cuidado integral ao paciente. 

A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Cân-
cer estabelece que a organização das redes deve ocorrer de 
forma regionalizada e descentralizada, respeitando critérios 
de acesso, escala e escopo, além da necessidade de forma-
ção de profissionais e promoção da educação permanente. 
Determina ainda que a incorporação e o uso de tecnologias 
devem ser resultado de recomendações formuladas por ór-
gãos governamentais, a partir de processos de AE e de ATS. 
Sua importância também está associada à definição da res-
ponsabilização para todas as esferas de gestão. 

Ao Ministério da Saúde cabe definir normas gerais para 
a organização de linhas de cuidado, elaborar protocolos clí-
nicos e diretrizes terapêuticas, fazer avaliação de tecnologias 
em saúde, efetuar a habilitação dos estabelecimentos e es-
tabelecer diretrizes e recomendações para a prevenção e o 
controle do câncer.

Em convergência com a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 
2011, as diretrizes relacionadas à ciência e à tecnologia no 
âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle 
do Câncer prevê o estabelecimento de métodos e meca-
nismos para análise de viabilidade econômico-sanitária de 
empreendimentos públicos no Complexo Industrial da Saú-
de, direcionados para a prevenção e o controle do câncer, 
a implementação da rede de pesquisa para a prevenção e 
o controle do câncer, visando aumentar a produção de co-
nhecimento nacional relacionada a essa área, bem como a 
implementação de práticas de elaboração de parecer técni-
co-científico, ATS e AE para subsidiar a tomada de decisão no 
processo de incorporação de novas tecnologias no SUS.

Redes de pesquisa e desenvolvimento nacional
A constituição de Redes de Pesquisa para a realização de es-
tudos estratégicos foi uma das recomendações da PNGTS. 
O Ministério da Saúde vem fomentando a criação de redes 
técnico-científico-políticas nos últimos anos, com o objetivo 
de concentrar esforços no crescimento e financiamento tec-
nológico e científico. No contexto da oncologia, foram iden-
tificadas as seguintes redes:
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 • Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em 
Saúde (Rebrats): instituída em 2011, constitui-se por 
63 instituições-membro, incluindo instituições de 
ensino e pesquisa e instituições gestoras, e pelos 
Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde 
em Hospitais de Ensino (NATS). Os NATS buscam 
introduzir a cultura de ATS em hospitais, por meio da 
utilização de evidências disponíveis para auxiliar o 
gestor hospitalar a tomar decisões quanto à inclusão 
de novas tecnologias, à avaliação de tecnologias 
difundidas e ao seu uso racional. A Rebrats tem 
como objetivo produzir e disseminar estudos e 
pesquisas prioritárias no campo de ATS, padronizar 
metodologias, validar e atestar a qualidade dos 
estudos, promover capacitação profissional na área, 
e estabelecer mecanismos para monitoramento de 
tecnologias novas e emergentes (Brasil, 2013a).

 • Rede Brasileira de Pesquisa sobre o Câncer 
(RBPC): instituída em 2008, é um esforço conjunto 
do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e 
Tecnologia para reunir as informações de pesquisas 
básicas e clínicas sobre o câncer no país, permitindo 
avanços no conhecimento e no fornecimento de 
subsídios para a tomada de decisões quanto às 
políticas de saúde. Também tem como objetivo 
agregar pessoas e formar novos recursos humanos na 
área de bioinformática para acompanhar e analisar os 
resultados de sequenciamentos futuros dos tumores.

 • Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT): 
o programa INCT, instituído em 2008, foi planejado 
e implementado visando articular e mobilizar 
pesquisadores de todo o país, impulsionar a pesquisa 
básica e fundamental, tornando-a competitiva 
internacionalmente, estimular a pesquisa científica 
e tecnológica de ponta, promover a inovação e o 
espírito empreendedor, estabelecendo programas que 
contribuam para a melhoria do ensino de ciências e a 
difusão do conhecimento científico para a sociedade 
(Brasil, 2013b). Adicionalmente, buscou-se uma melhor 
distribuição nacional dos recursos para a pesquisa e 
a qualificação do país em áreas prioritárias para o seu 
desenvolvimento regional e nacional. No contexto da 
ATS e da oncologia, foram identificados quatro INCT:

• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 
Avaliação em Tecnologias em Saúde (INCT-IATS);

• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
para Controle do Câncer (INCT-PCC);

• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das 
Doenças do Papilomavírus (INCT-HPV); 

• Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Oncogenômica (INCiTO).

 • Rede Nacional de Desenvolvimento e Inovação 
de Fármacos Anticâncer (Redefac): a SCTIE do MS, 
considerando a necessidade de ações de pesquisa 
para a implementação de tecnologias terapêuticas 
inovadoras e que ampliem o acesso da população 

brasileira a medicamentos antineoplásicos, resolve 
instituir a Redefac, por meio da Portaria GM/
MS nº 30, de 25 de setembro de 2012, com o 
objetivo de promover o desenvolvimento científico 
e tecnológico de fármacos, medicamentos e 
produtos para diagnóstico em oncologia, de 
forma a contribuir com a implementação de 
políticas públicas de controle do câncer. 

 • Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer 
(RNPCC): instituída por meio da Portaria GM/
MS nº 192, de 31 de janeiro de 2014, é composta 
por instituições de ciência, tecnologia, inovação 
e produção em saúde, pública e privada, com o 
objetivo de desenvolver atividades colaborativas 
na área de pesquisa em câncer; além de articular 
instituições de pesquisa clínica no âmbito do 
SUS, visando à realização de ensaios clínicos, 
à qualificação profissional e à implantação de 
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas voltados 
à melhoria da qualidade da atenção oncológica.

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)
Outra estratégia importante foi regulamentada pela Portaria 
GM/MS MS/GM nº 837, de 18 de abril de 2012, que define as 
diretrizes e os critérios para estabelecimento das Parcerias 
para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), que trata de par-
cerias realizadas entre instituições públicas e entidades priva-
das, com vista ao acesso a tecnologias prioritárias, à redução 
da vulnerabilidade do SUS em longo prazo e à racionalização 
e redução de preços de produtos estratégicos para a saúde. 
Há o comprometimento de internalizar e desenvolver novas 
tecnologias estratégicas e de valor agregado elevado. 

Outrossim, o marco regulatório das PDP está entre as me-
didas tomadas pelo MS para fortalecer a indústria nacional, 
tornando os produtores públicos e privados nacionais com-
petitivos e capacitados a enfrentar a concorrência global. 
Até dezembro de 2012, havia 88 PDP articuladas pelo MS, 
compreendendo 77 produtos; sendo: 64 medicamentos, 7 
vacinas, 4 produtos para saúde e 4 produtos de pesquisa e 
desenvolvimento. 

Em 2013, foram assinadas 26 novas parcerias entre labora-
tórios públicos e privados para o desenvolvimento, incluindo 
biofármacos de última geração para o tratamento de câncer, 
artrite reumatoide e diabetes, e para ser usados como cica-
trizante cirúrgico, hormônio de crescimento, vacina alergê-
nica e contra o papilomavírus humano (HPV). O alvo são os 
produtos essenciais dos programas de saúde, como saúde 
da mulher, saúde mental e doenças crônicas, além de me-
dicamentos que tiveram sua produção descontinuada pela 
indústria farmacêutica, com o caso da L-asparaginase. Está 
contemplada nessas novas parcerias a produção dos me-
dicamentos adalimumabe, para artrite reumatoide, e tras-
tuzumabe, incorporado recentemente para o tratamento de 
mulheres com câncer de mama. 
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Outras cinco PDP já estão estabelecidas para o tratamen-
to de leucemias/linfomas como a L-asparaginase e o rituxi-
mabe. Para os cânceres colorretal e de cabeça/pescoço, há o 
medicamento cetuximabe. Para os cânceres colorretal, renal, 
de ovário, pulmão e mama, há o bevacizumabe e o fator de 
crescimento hematopoiético filgrastim, empregado em uma 
série protocolos oncológicos (Quadro 1). Acredita-se que, a 
partir do desenvolvimento de linhas de produção desses 
biofármacos, o avanço tecnológico com o emprego de fer-
ramentas semelhantes irá facilitar a incorporação de outros 
medicamentos ainda com o uso limitado pelo custo, assim 
como o desenvolvimento de novos medicamentos para o 
tratamento de câncer no país.

Para ser ter melhor compreensão sobre o impacto dessas 
estratégias, basta atentar que em 2013 o MS disponibilizou 
um orçamento de R$ 35 bilhões para aquisição de medica-
mentos, e cerca de 60% das compras corresponde a bioló-
gicos. Os Medicamentos do Componente de Alto Custo têm 
consumido 43% dos recursos do MS, apesar de representa-
rem somente 5% da quantidade adquirida. Assim, a partir do 
estabelecimento das PDP, o governo realizou uma série de 
arranjos para viabilizar a infraestrutura, a regulamentação e o 
aparato jurídico necessários para a produção nacional desses 
medicamentos. 

Entre as ações propostas pela PDP estão parcerias entre 
laboratórios privados, nacionais ou internacionais, que de-
têm as patentes do medicamento de referência, para trans-
ferir a tecnologia para laboratórios públicos até que esses 
ganhem independência para produzir o medicamento. Em 
troca, o governo garante a compra do medicamento produ-
zido internamente durante todo o período de transferência 
de tecnologia, estipulado em, no máximo, cinco anos.

Na linha do tempo, é importante registrar o Programa 
para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde 
(Procis), regulamentado pela Portaria GM/MS nº 506, de 21 de 
março de 2012, que, entre outras medidas de estímulo à pro-
dução pública, aumenta em cinco vezes os investimentos em 
18 laboratórios públicos nacionais. Entre 2000 e 2011, o inves-
timento total do governo nesse setor foi de R$ 512 milhões. 
Em 2012, foram investidos R$ 270 milhões na infraestrutura 
e qualificação de mão de obra desses laboratórios, e entre 
os anos de 2013 e 2016 o investimento foi da ordem de R$ 2 
bilhões, sendo R$ 1 bilhão do governo federal e R$ 1 bilhão 
de contrapartidas estaduais. Isso representa cinco vezes mais 
do que foi investido nos últimos 12 anos.

Outra estratégia foi a Lei nº 12.349, 15 de dezembro de 
2010, que estabelece margem de preferência de até 25% nas 
licitações para empresas que produzam no Brasil. No âmbito 
do registro de medicamentos, a Anvisa e o Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual (Inpi) passam a cumprir, a partir 
de 2010, prazos mais curtos para registro de medicamentos 
prioritários ao SUS. Também foram criadas linhas de crédi-
to para empresas que investem em biossimilares e equipa-
mentos – um total de R$ 7 bilhões, financiados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Ministério da 
Saúde. 

A redução de gastos estimada pelo MS, proporcionada 
pelas parcerias para produção de medicamentos, insumos 
e equipamentos, é de R$ 550 milhões por ano em compras 
públicas. Esse valor, somado à redução de custos gerada por 
inovação tecnológica e melhor gestão de recursos em vaci-
nas, negociações e centralização de compras, pode levar a 
uma economia geral de R$ 1,8 bilhão por ano no orçamento 

Quadro 1. Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo para biológicos no tratamento de câncer

INDICAÇÃO*
[TIPO DE CÂNCER] PRODUTO PARCEIRO PÚBLICO PARCEIRO PRIVADO

Mama
Gástrico

Trastuzumabe
Bahiafarma
Biomanguinhos
IVB**

Libbs, Mabxience
Orygen, Alteogen
Bionovis

Colorretal
Cabeça e pescoço

Cetuximabe
IVB, Biomanguinhos
Butantan

Bionovis
Libbs, Mabxience

Leucemia L-asparaginase Fiocruz
NT Pharma
United Biotec

Fator de crescimento 
hematopoiético

Filgrastim Biomanguinhos Eurofarma

Linfoma
Leucemia

Rituximabe
IVB**, Biomanguinhos
Butantan

Bionovis
Libbs, Mabxience

Ovário, colorretal
pulmão, mama
renal

Bevacizumabe
Tecpar, Butantan
Biomanguinhos
IVB**

Biocad
Libbs, Mabxience
Orygen, Alteogen
Bionovis

* Indicações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ** Instituto Vital Brasil.
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do Ministério da Saúde. Por meio dessas iniciativas, o Brasil 
agora faz parte de um seleto grupo de países que produz 
medicamento biotecnológico para câncer e outras doenças 
crônicas. A produção nacional diminui o risco de o Brasil ser 
surpreendido pela suspensão da produção de um medica-
mento por um laboratório privado internacional e incentiva 
uma cultura de independência tecnológica. 

Financiamento de pesquisa em 
Avaliação Econômica
A PNGTS (Portaria GM/MS nº 2.690, de 5 de novembro de 
2009) propõe a promoção de parcerias com instituições de 
fomento, de modo a financiar as necessidades de pesquisa e 
desenvolvimento identificadas nas diversas etapas de gestão 
de tecnologias. Desde 2005, o Decit vem fomentando editais 
em ATS, em parceria com o CNPq, que totalizaram, entre 2005 
e 2013, R$ 18 milhões e 150 projetos aprovados. A participa-
ção da área oncológica está apresentada no Quadro 2.

Os recursos para o financiamento são provenientes do 
Fundo de Cooperação Bilateral do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, contando com o apoio técnico-administrativo 
do CNPq e da Finep. A cooperação técnica entre os Minis-
térios da Saúde e da Ciência e Tecnologia incentiva e induz 
pesquisas em áreas prioritárias para o SUS.

O Decit tem realizado modalidades de fomento nacional 
e fomento descentralizado à pesquisa, tendo como objeti-
vo aperfeiçoar a gestão e os serviços oferecidos pelo SUS à 
população. A modalidade de fomento nacional provê opor-
tunidade para pesquisadores de todo o país se dedicarem 
a temas considerados prioritários para a saúde pública. Sua 
realização acontece por meio do lançamento de editais, em 
âmbito nacional, com o apoio técnico-administrativo do 
CNPq e da Finep.

A principal modalidade de fomento é a nacional, res-
ponsável por financiar 77% do total de projetos analisados. 
Aproximadamente 73% (R$ 1.750.240,86) de todo o recurso 
investido nos projetos foram provenientes do Decit. Trinta 
por cento dos estudos/projetos são de análises econômicas, 
principalmente de custo-efetividade ou impacto orçamentá-
rio. Esses estudos (Quadro 2) tiveram como assunto principal-
mente o câncer de mama (sete estudos), seguidos de câncer 
do colo do útero/HPV (cinco estudos), leucemias/linfoma 
(quatro estudos) e câncer de próstata (três estudos). 

A modalidade fomento descentralizado é feita por meio 
do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em 
Saúde (PPSUS), que visa à redução das desigualdades regio-
nais na produção do conhecimento científico, fortalecendo 
a capacidade de gestão da política científica e tecnológica 
em saúde em todos os estados da federação. Desse modo, 
o PPSUS exerce papel importante na consolidação de uma 
cultura científica nacional, facilitando o estudo do perfil epi-
demiológico de populações locais.

É importante mencionar que, mesmo com o incentivo 
governamental da modalidade de fomento descentralizado, 
é observada uma concentração de projetos de ATS em on-
cologia na região Sudeste, em torno de 76%, sendo 13 em 
São Paulo e 8 no Rio de Janeiro, entre os anos de 2005 a 2013. 

O investimento total por meio dos editais do Decit, para a 
área de ATS e AE em oncologia, foi de R$ 2.391.903,49, equiva-
lente a 12% do total de recursos investidos durante o período 
analisado. Registra-se que, do total de 10 editais, 30 proje-

Quadro 2. Projetos em ATS e Economia da Saúde em Oncologia 
financiados por meio de editais de pesquisa do 
Decit/MS entre o período de 2005 e 2013

TEMAS AVALIADOS TOTAL

Tipos de tecnologia avaliada 30

Procedimento/processo 17

Produto 5

Medicamento 8

Tipos de estudos produzidos 30

Avaliação Econômica 9

Avaliação de Programa 
(diagnóstico/rastreamento)

7

Avaliação de qualidade de vida 5

Pesquisa bibliográfica/estudo 
de eficácia e segurança

7

Outros* 2

Tipos de câncer** 25

Próstata 3

Mama 7

Colorretal 1

Pulmão 2

Leucemia/linfoma 4

Colo uterino 5

Tireoide 1

Pele (melanoma) 1

Renal 1

Financiamento 30

Região Sudeste 21

Demais regiões 9

Financiamento 30

Fomento nacional 23

Fomento descentralizado – PPSUS 4

Contratação direta 3

Origem dos recursos R$ 2.391.903,49

Recursos parceiros (principalmente CNPq) R$ 641.662,63 (27%)

Recurso Decit R$ 1.750.240,49 (73%)

* Dois projetos de avaliação de desempenho e de genética. ** Os tipos de cân-
ceres foram organizados segundo ordem de incidência da doença, tendo o cân-
cer de próstata maior incidência.
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tos foram financiados tendo como tema principal a ATS e AE 
para o câncer. 

Entre 2006 e 2011, foram totalizadas 20 demandas em 
oncologia para a Citec (Quadro 3). Dessas, nove solicitações 
foram aprovadas, sendo 70% dos demandantes do setor pri-
vado, em sua maioria da indústria farmacêutica. Em adição, a 
Citec recomendou a incorporação de quatro novos medica-
mentos para o tratamento de cinco tipos de câncer: dasati-
nibe, nilotinibe e imatinibe, para leucemia mieloide crônica, 
este último também para leucemia linfoblástica aguda Phi-
ladelphia positivo, e rituximabe para linfoma não Hodgkin.

A Conitec, de 2011 a 2013, recebeu 34 solicitações, e 33 
estavam relacionadas ao tratamento e/ou diagnóstico do 
câncer. Dessas, 17 foram recusadas por não conformidade 
dos documentos exigidos, sendo somente oito processos fi-
nalizados: três com decisão para não incorporação ao SUS e 
cinco favoráveis à incorporação. A Conitec, até o final de 2013, 
havia recomendado somente dois medicamentos para o tra-
tamento do câncer – o alfainterferona, para o tratamento de 
melanoma cutâneo, e o trastuzumabe, para o tratamento do 
câncer de mama em fase inicial – para incorporação no SUS. 
Ressalta-se que em torno de 79% das demandas para incor-
poração são de medicamentos. Além disso, não foi gerada 
nenhuma demanda de solicitação de exclusão de tecnolo-
gias em oncologia.

Conclusão

O Decit/SCTIE/MS é o responsável pela pesquisa em Ava-
liação de Tecnologias em Saúde (ATS) e de Estudos Econô-
micos no Brasil. Pode-se inferir que há avanços nesse campo 
pelo governo brasileiro; outrossim, constatam-se: 

 • Regulamentação da PNGTS;

 • Cooperações internacionais como a 
oficialização da participação do Ministério da 
Saúde no International Network of Agencies for 
Health Technology Assessment (INAHTA);

 • Desenvolvimento institucional com a criação das 
Redes de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional;

 • Desenvolvimento institucional dos Núcleos de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS);

 • Procis;

 • Financiamento de estudos e pesquisas 
por meio de editais próprios;

 • Harmonização e/ou padronização de métodos 
por meio da elaboração de guias e manuais;

 • Definição de parâmetros para priorização de 
pesquisa em saúde, fundamentada nos critérios 
de relevância epidemiológica, relevância para a 
política e para os serviços de saúde, conhecimento 
avançado sobre o tema e viabilidade operacional;

 • Aumento de demandas para incorporação de novas 
tecnologias fundamentadas oficialmente em AE e ATS.

O fomento à pesquisa na área oncológica é fundamental 
para a disseminação e o fortalecimento de núcleos de pes-
quisa independentes e especializados em AE e ATS. Entretan-
to, alguns tipos de câncer de importância epidemiológica, no 
contexto nacional, ainda não possuem projetos/estudos de 
avaliação econômica financiados pelo Decit/SCTIE/MS e/ou 
demandas de incorporação tecnológica. 

A região Sudeste continua a concentrar grande parte dos 
investimentos em pesquisa de AE e ATS em oncologia, ten-
do o estado de São Paulo sido contemplado com o maior 

Quadro 3. Demandas para Citec/Conitec em 
oncologia de 2006 a 2013

TEMAS AVALIADOS
CITEC 

(2006-2011)
CONITEC 

(2011-2013) TOTAL

Tipos de tecnologia 
avaliada

Procedimento/processo 6 (30%) 3 (12%) 9 (17%)

Produto 2 (10%) 4 (9%) 6 (11%)

Medicamento 12 (60%) 27 (79%) 39 (72%)

Total 20 34 54

Demandante

Interno (Estado) 6 (30%) 8 (23,5%) 14 (26%)

Externo (Ind. 
farmacêutica)

14 (70%) 26 (76,5%) 40 (74%)

Aprovações 
(incorporação)

Procedimento/processo 4 1 5

Produto – 1 1

Medicamento* 5 2 7

Tipos de câncer**

Próstata 2 1 3

Mama 1 8 9

Colorretal – 3 3

Pulmão – 3 3

Estômago 4 2 6

Leucemia/linfoma 6 4 10

Colo Uterino 3 4 7

Tireoide – 2 2

Sistema nervoso central – 2 2

Pele (melanoma) – 1 1

Ovário – 1 1

Cabeça e pescoço – 1 1

Renal – 1 1

Fígado 4 – 4

Total 20 33 53

* Incorporação de um mesmo medicamento para indicações clínicas ou tipos 
de cânceres distintos. ** Os tipos de cânceres foram organizados segundo or-
dem de incidência da doença, tendo o câncer de próstata maior incidência.
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número de projetos. A produção técnico-científica de AE e 
ATS apresenta um desalinhamento, carecendo ainda de uma 
agenda com participação social ampla e transparente. Para 
melhorar os impactos da pesquisa em ATS, são necessárias 
ações que promovam uma melhor articulação entre a pro-
dução científica e os diferentes setores sociais estratégicos. 

Por fim, há a necessidade de se aprimorarem as políticas 
e estratégias relacionadas ao processo de incorporação e de 
abandono de tecnologias, principalmente de tecnologias 
em saúde na área oncológica. As políticas científicas de con-
trole do câncer devem estar cada vez mais alinhadas com as 
evidências científicas com objetivo de oferecer um sistema 
de saúde equânime e eficiente. 
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RESUMO 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo emitir um consenso de diversas associações de 
pacientes sobre os produtos biossimilares. Métodos: O consenso foi produzido em reunião presencial 
com 15 representantes de 11 diferentes associações de pacientes. Previamente ao encontro, realizou-
-se exercício Delphi contemplando 12 diferentes tópicos referentes a medicamentos biossimilares, 
sendo os temas de menor concordância selecionados para aulas informativas. Posteriormente, os par-
ticipantes reuniram-se para discussão dos temas e elaboração do consenso. Resultados: O consenso 
concentrou-se em torno de oito temas gerais: nomenclatura, farmacovigilância, mercado nacional, 
RDC nº 55/2010, extrapolação de indicações, substituição automática, intercambialidade e estudos clí-
nicos. Conclusões: Os medicamentos biossimilares representam avanço referente ao acesso à terapia 
biológica devido, especialmente, à competitividade econômica. Todavia, sua utilização deve ser respal-
dada por exercícios clínicos apropriados – exercício de biossimilaridade –, respeitando a autonomia do 
prescritor e sempre apoiado em metodologias apropriadas de farmacovigilância.

ABSTRACT 
Objective: This paper aims to publish a consensus from diverse patient associations on biossimilar 
drugs. Methods: The consensus was produced in a live meeting that gathered 15 representatives 
from 11 different patient associations. Previously to the meeting a Delphi exercise was elaborated 
contemplating 12 different subjects regarding biosimilar drugs. The subjects with smaller agree-
ment were chosen to be discussed in informative lectures. Posteriorly, the attendants discussed the 
subjects and elaborated the consensus. Results: The consensus focused on eight different gene-
ral subjects: nomenclature, pharmacovigilance, national Market, RDC nº 55/2010, extrapolation of 
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Introdução

O advento dos medicamentos biológicos representou im-
portantes novas alternativas no tratamento de diversas pa-
tologias (Azevedo et al., 2015). Especialmente nos campos da 
reumatologia, dermatologia e gastroenterologia, a utilização 
de inibidores de mediadores inflamatórios como os anti-TNF 
demonstrou importantes resultados, principalmente em pa-
cientes refratários aos medicamentos convencionais, com-
provando eficácia significativa, bem como boa tolerabilidade 
e segurança (Chevreul et al., 2014; Azevedo et al., 2015).

Com a expiração das patentes dos medicamentos bio-
lógicos, e devido aos altos custos de tais tratamentos, ini-
ciou-se o desenvolvimento de medicamentos conhecidos 
como biossimilares (Chevreul et al., 2014; Azevedo et al., 2015). 
Um biossimilar é um fármaco biológico que possui cadeias 
de aminoácidos idênticas ao medicamento inovador – em 
sequência e estrutura – e que, devido à alta complexidade, 
pode assumir diferenças nas estruturas glicídicas, adiciona-
das em caráter pós-traducional. Tais diferenças podem po-
tencialmente representar alterações significativas relativas à 
farmacodinâmica e à farmacocinética, bem como à imuno-
genicidade (Azevedo, 2010; Azevedo et al., 2015).

Dessa forma, os medicamentos biossimilares possuem 
uma série de particularidades referentes principalmente a 
questões regulatórias, tais como extrapolação de indicações, 
intercambialidade, substituição automática e farmacovigilân-
cia, as quais demandam grande esforço por parte das enti-
dades regulatórias, bem como conhecimento por parte dos 
prescritores, farmacêuticos e pacientes (Álvarez, s.d.).

No Brasil, a aprovação em 2015 do biossimilar do anti-
corpo monoclonal infliximabe, Remsima® (Brasil, 2014) e um 
importante marco regulatório referente aos medicamentos 
biossimilares, especialmente aqueles relacionados a molécu-
las mais complexas, e reabre discussões referentes ao tema. 
Dessa forma, este documento objetivou a divulgação de um 
consenso de representantes de instituições de pacientes, so-
bre os principais temas regulatórios relacionados aos medi-
camentos biossimilares, especialmente aqueles de moléculas 
mais complexas como anticorpos monoclonais e proteínas 
de fusão.

Métodos

Este consenso foi finalizado durante uma reunião presencial, 
sediada em Curitiba, no dia 16 de novembro de 2015, promo-

vida pelo Centro de Pesquisas Clínicas e Educacionais – Edu-
med. Participaram do evento 15 indivíduos, representando 11 
instituições, relacionadas no Quadro 1. 

Previamente ao encontro, um questionário com 12 per-
guntas foi enviado aos participantes (Quadro 2), que deveriam 
respondê-las antes da realização do evento. As perguntas fo-
ram desenvolvidas no formato exercício Delphi, de maneira 
que as respostas possuíam um correspondente numérico, uti-
lizado para interpretar os resultados. Entre as respostas obtidas, 
podem ser citadas como de “maior concordância” as das ques-
tões 1, 2 e 7 (Quadro 2), nas quais se registraram apenas respos-
tas de valor 4 e 5. Entre as respostas de “menor concordância”, 
as relativas às questões 3, 8 e 10 foram listadas. A partir desses 
resultados, organizou-se um grupo de quatro blocos informa-
tivos compostos por vários temas, que foram ministrados em 
forma de aulas expositivas por renomados especialistas, com 
o objetivo de esclarecer dúvidas sobre princípios e conceitos 
básicos relacionados à biossimilaridade.

Os temas ministrados foram:
 • Introdução aos biossimilares – conceitos 
de biológicos e biossimilares;

 • Regulamentação de biossimilares – características 
regulatórias da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) em comparação com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 
European Medicines Agency (EMA) – nomenclatura, 
intercambialidade, substituição automática, 
extrapolação de indicações e farmacovigilância;

 • Parcerias para o desenvolvimento produtivo no Brasil;

 • Aspectos gerais do direito a saúde e biossimilares.

Após as aulas expositivas, os representantes das institui-
ções foram separados em dois grupos, cada um responsável 
pela discussão e emissão do consenso relativo aos seguintes 
tópicos: Nomenclatura, Farmacovigilância, Mercado Nacio-
nal, RDC nº 55/2010 (grupo A); Extrapolação de Indicações, 
Substituição Automática, Intercambialidade e Estudos Clíni-
cos (grupo B).

Um relator de cada grupo registrou os elementos discuti-
dos em seu respectivo grupo, após ter realizado correções e 
ter havido concordância geral de todos os membros do grupo.

Temas gerais do consenso

Nomenclatura
Os grupos entenderam que a questão da nomenclatura rela-
tiva aos biossimilares é polêmica, apresenta aspectos contro-

indications, automatic substitution, interchangeability, clinical trials. Conclusions: Biosimilar drugs 
represent progress regarding the access to biologic treatment, especially due to its economic com-
petitiveness. However, its use must be supported by proper clinical trials – biosimilarity exercise – 
respecting the prescritor autonomy and counting on solid pharmacovigilance methods.
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versos e tem sido amplamente discutida em diversos países. 
Entretanto, biológicos e seus biossimilares são medicamen-
tos não idênticos e, por causa de uma gama de diferenças 
pós-traducionais, eles não devem ser, portanto, nomeados 
com um mesmo nome do proprietário internacional. Toda-
via, sendo medicamentos comparáveis, a adoção de uma no-
menclatura totalmente avulsa entre eles também não seria 
adequada, já que os distanciaria do conceito de biossimila-
ridade.

Dessa forma, os grupos se posicionaram favoráveis à 
adoção de uma nomenclatura que diferencie o medicamen-
to biossimilar do seu produto de referência, entretanto sem 
excluir a nômina do medicamento de referência, por meio 
da adoção de letras randômicas nos moldes da OMS, indo 
ao encontro de uma padronização internacional, de acordo 
com as normas adotadas por outros órgãos regulatórios de 
referência.

Farmacovigilância
Os grupos entenderam que a farmacovigilância é um tópi-
co indissociável da questão da biossimilaridade. Atualmente 
esse processo tem sido permeado por intensa burocratiza-
ção, o que vem dificultando a emissão de relatórios de far-
macovigilância. O tempo demandado para tal processo de 
comunicação tem sido extenso, o que, no âmbito do sistema 
público, é uma tarefa difícil para o profissional da saúde, já 
sobrecarregado com outras tarefas de atendimento.

Em contrapartida, muitos pacientes brasileiros que de-
pendem do sistema público não têm conhecimento suficien-
te para compreensão dos efeitos adversos de medicamentos 
biológicos. Muitos são semialfabetizados ou analfabetos, de 
tal maneira que a notificação de efeitos adversos de biológi-

cos não pode ser também de atribuição exclusiva do usuário 
de fármacos biológicos.

Assim, faz-se necessária uma reformulação no sistema de 
farmacovigilância brasileiro, tornando-o mais acessível e de 
fácil utilização. Essa nova prática poderia ser mais facilmente 
difundida e utilizada tanto por profissionais da saúde quanto 
por usuários.

Mercado nacional
O sistema público brasileiro é o responsável pela maioria das 
aquisições de medicamentos biológicos. Cabe ao Ministério 
da Saúde estabelecer políticas públicas que proporcionem 
diminuição de custos relativos a medicamentos, bem como 
outros custos. Os grupos entendem que as PDPs (Parcerias 
para o Desenvolvimento de Produtos), estabelecidas como 
políticas de Estado para a saúde, podem reduzir potencial-
mente custos envolvidos na produção de medicamentos 
biológicos e com isso aumentar o acesso por parte dos usuá-
rios a esses produtos.

O Brasil é um potencial alvo para investimentos externos, 
fator que também deve ser explorado pelos sistemas públi-
cos. Entretanto, não se deve esquecer de que boas práticas 

Quadro 2. Questionário enviado aos pacientes 
previamente ao encontro presencial, 
utilizado na forma de exercício Delphi.

1 Você acha que a nomenclatura dos biossimilares 
é importante para a farmacovigilância?

2 Qual a importância dos estudos de intercambialidade?

3 Para os anticorpos monoclonais e proteínas de fusão, 
estudos de não inferioridade podem ser aceitos?

4 Para anticorpos monoclonais e proteínas de fusão, 
estudos de equivalência podem ser aceitos?

5 Um biossimilar verdadeiro deve sempre extrapolar as 
indicações para as quais o produto inovador foi aprovado?

6 A substituição automática é ética?

7 A farmacovigilância de um produto biossimilar deve 
ser tão rigorosa quanto a de um produto inovador?

8 A RDC nº 55/2010 é uma regulação 
avançada para a biossimilaridade?

9 Diretrizes (linhas guias) de biossimilaridade para 
doenças mais complexas são indispensáveis?

10 A extrapolação de indicações depende somente se 
o modo de ação e o alvo terapêutico são os mesmos 
para a doença na qual o produto foi testado e a 
doença para qual se pretende a extrapolação?

11 A comercialização de biossimilares só é justificada por 
causa da redução de preços que esses produtos podem 
atingir em relação aos produtos de referência?

12 Os biossimilares são a única forma de melhorar o acesso 
de pacientes a terapias biológicas e reduzir custos dos 
sistemas de saúde com produtos biológicos de referência?

Quadro 1. Instituições de pacientes representadas no 
consenso e suas respectivas siglas.

Anapar – Associação Nacional de Grupos 
de Pacientes Reumáticos

Arur – Associação dos Doentes Reumáticos 
de Uberlândia e Região

EncontrAR – Encontro de Pessoas com Artrite Reumatoide 

Psoríase Brasil

Alureu Vale dos Sinos – Associação de Lúpus 
e Outras Doenças Reumáticas

AMUCC – Associação Brasileira dos Portadores de Câncer 

Grupal – Grupo dos Pacientes Artríticos de Porto Alegre

Abrapar – Associação Brasiliense de Pacientes Reumáticos

Garce – Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos do Ceará

AMDII – Associação Mineira dos Portadores 
de Doenças Inflamatórias Intestinais

Gruparj – Grupo de Pacientes Artríticos de Petrópolis
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de manufatura, associadas a um maior rigor da regulação de 
produtos biológicos e a exigência de estudos clínicos de boa 
qualidade, são itens indispensáveis para uma adequada in-
corporação de biossimilares no mercado nacional.

RDC nº 55/2010
A RDC nº 55/2010 é uma normatização fundamental para a 
incorporação de produtos biológicos no país, sem a qual não 
se poderia permitir o adequado registro de produtos bioló-
gicos no mercado nacional. Entretanto, ela é desatualizada 
quando comparada a outras regulamentações internacionais 
sobre biossimilares, havendo a necessidade de realizar incre-
mentos e atualizações em sua estrutura, bem como de incluir 
claramente o termo “biossimilar”, já adotado por outras agên-
cias reguladoras.

Extrapolação de indicações 
A extrapolação de indicações é claramente uma vantagem 
regulatória dos biossimilares. Apesar de os participantes jul-
garem aceitável a extrapolação de indicações e afirmarem 
que se sentiriam confortáveis em utilizar um produto cuja 
indicação foi extrapolada, enfatizaram que deve ser reali-
zado pelo menos um estudo de equivalência comparando 
o biossimilar ao produto de referência, em alguma das en-
fermidades para a qual o produto de referência é utilizado.  
A questão sobre qual doença deve ser testada (no caso de 
uma molécula que seja utilizada para tratamento em mais de 
uma enfermidade) é extremamente complexa, e a qualifica-
ção desse modelo de doença mais sensível para extrapola-
ção deve ser sempre amplamente discutida entre a comuni-
dade médica, pacientes, fabricantes e reguladores. 

Substituição automática
Apesar de a substituição automática ser um estado legal, os 
grupos foram unânimes em considerá-la uma conduta antié-
tica, pois o farmacêutico não acompanha o paciente e não 
conhece sua história clínica. Assim sendo, não seria adequa-
do que esse profissional pudesse substituir a medicação do 
paciente sem o consentimento prévio do médico. 

Os participantes afirmaram que não há justificativa para 
troca de medicação se o paciente tem boa evolução clínica 
com o produto de referência. Todos os representantes das 
associações atestaram que não se sentiriam confortáveis em 
utilizar um medicamento sem saber se ele é o produto de 
referência ou o seu biossimilar. A troca entre ambos só seria 
aceitável se a decisão fosse compartilhada entre médico e 
paciente; qualquer substituição não compartilhada seria ina-
ceitável. Além disso, os grupos comentaram que houve uma 
mudança no design das caixas de medicamentos fornecidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que a Anvisa não reali-
zou nenhuma notificação aos usuários sobre essa mudança. 
O nome do medicamento tem sido escrito com letras pe-

quenas, assim, em um primeiro momento, poderia tornar-se 
difícil distinguir o produto de referência do biossimilar. Se o 
problema da clara identificação dos produtos biológicos não 
for solucionado, isso poderá gerar insegurança nos usuários 
desses fármacos. As associações de pacientes têm papel 
fundamental na educação sobre medicamentos biológicos, 
sem sofrer ingerências da indústria farmacêutica. Além disso, 
nos locais de dispensação de medicamentos, os farmacêuti-
cos devem demonstrar aos usuários, de forma objetiva, qual 
produto o paciente está utilizando. Discutiu-se a necessidade 
de que associações de pacientes proponham, às autoridades 
sanitárias, alterações nas embalagens de medicamentos bio-
lógicos, no sentido de facilitar a sua correta identificação. 

Intercambialidade
Uma das questões de mais amplo debate foi a da intercam-
bialidade. A principal dúvida nas discussões foi a de qual seria 
o sentido de permutar um medicamento inovador por um 
biossimilar em um paciente com boa resposta clínica ao pro-
duto de referência ou ao biossimilar. De maneira geral, houve 
dúvidas em relação ao aceite completo da intercambialidade. 
Os pacientes foram unânimes em não aceitar a intercambia-
lidade de um biossimilar que não tenha demonstrado essa 
característica clínica, por receio de que a troca possa induzir 
reações imunogênicas adversas. 

Mesmo que biossimilares possam ter menor custo, na opi-
nião dos grupos seria antiético alterar a medicação pensan-
do tão-somente na questão financeira. Para novos pacientes 
candidatos à terapia biológica, sem dúvida os biossimilares 
poderiam ser a primeira opção terapêutica. 

Estudos clínicos 
Os grupos consideraram de extrema importância os estudos 
clínicos de equivalência, “cabeça-cabeça”, entre o produto 
de referência e seu biossimilar. Nenhum dos participantes 
do consenso sentiu-se à vontade em aceitar a utilização de 
cópias de produtos biológicos que não apresentassem estu-
dos clínicos de boa qualidade. Apesar de diferentes opiniões 
entre reguladores e outros líderes de opinião, os pacientes 
acreditam que não será possível assegurar adequadamente 
eficácia e segurança comparada sem ensaios clínicos. Todos 
foram unânimes em aceitar os estudos de equivalência em 
preferência aos estudos de não inferioridade, especialmente 
para moléculas mais complexas como os anticorpos mono-
clonais e as proteínas de fusão. Quanto mais robustas as com-
parações clínicas, mais confiantes ficariam os pacientes em 
utilizar determinado biossimilar. 

Recentemente, as sociedades de gastroenterologia, der-
matologia e reumatologia elaboraram uma série de reco-
mendações sobre os biossimilares (Azevedo et al. 2015), que 
já podem ser utilizadas como base para pacientes e por asso-
ciações de pacientes. Elas esperam que outras sociedades de 
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especialidades que fazem uso de medicamentos biológicos 
e biossimilares também tenham tais iniciativas.

Por fim, os grupos concordaram sobre a necessidade de 
atualização sistemática de protocolos clínicos e terapêuticos 
para artrite reumatoide (AR) e outras enfermidades autoimu-
nes ou autoinflamatórias, por parte da Conitec (Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), com re-
lação a drogas modificadoras de curso clínico (DMCC) biossi-
milares, uma vez que esses produtos estão cada vez mais se 
tornando uma realidade mundial.

Conclusões

Nomenclatura: Deve ser adotada de uma nomenclatura que 
diferencie o biossimilar do seu produto de referência, entre-
tanto sem excluir a nômina do medicamento de referência.

Farmacovigilância: Faz-se necessária uma reformulação 
no sistema de farmacovigilância brasileiro, tornando-o mais 
acessível e de fácil manuseio.

Mercado nacional: A competitividade econômica pro-
porcionada pelos biossimilares tende a aumentar o acesso a 
esses produtos. As boas práticas de manufatura e regulação 
rigorosa são indispensáveis.

RDC nº 55/2010: A RDC nº 55/2010 é fundamental, mas 
necessita ser atualizada.

Extrapolação de indicações: A extrapolação de indica-
ções foi considerada aceitável, desde que seja realizado pelo 
menos um teste de equivalência.

Substituição automática: A substituição automática foi 
considerada, por unanimidade, uma conduta antiética.

Intercambialidade: A aplicação da intercambialidade com 
intuito financeiro em pacientes já adaptados ao biológico de 
referência foi considerada antiética.

Estudos clínicos: Estudos de equivalência foram conside-
rados preferíveis aos estudos de não inferioridade.
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Análises de custo-minimização e impacto orçamentário do 
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Arcangela Valle2, Emese Tóth3, Samara Ferguson4, Érico V. S. Carmo2

ABSTRACT
Objectives: Budget impact and cost-effectiveness analysis are often required by payers when dis-
cussing drug reimbursement. We hereby present a cost-minimization (CMA) and budget impact 
analysis (BIA) regarding the incorporation of certolizumab pegol (CZP) for the treatment of patients 
with Crohn’s disease, a debilitating condition that affects the digestive tract. Methods: Conside-
ring that the scientific literature demonstrates CZP as effective as the alternatives (infliximab and 
adalimumab), a CMA was conducted, including a Markov 10-year time horizon modeling. Focusing 
on the assumptions for both CMA and BIA, a total of 36 stakeholders from the private sector were 
surveyed regarding treatment and disease-related costs. For the BIA, drug acquisition costs, adminis-
tration costs, no population growth and an immunobiologic drug (bDMARD) switching rate of 5% 
were also considered. We assumed that CZP would gradually gain market share until it reaches 20% 
of new or switching patients in the fourth year. In addition, probability sensitivity analyses were per-
formed. Results: In the cost-minimization, the calculated costs for 10-year treatment were BRL149k 
(infliximab); BRL118k (adalimumab) and BRL83k (CZP). Probabilistic sensitivity analysis was conduc-
ted with 1,000 random simulations, with CZP being less costly than its comparators in all simulations. 
Additionally, the BIA result indicates that CZP is a cost-saving intervention, with a predicted five-year 
impact of BRL317k for every 100-patient cohort. Conclusions: Certolizumab pegol was shown to be 
not only effective but also a cost-saving drug when compared to other anti-TNF drugs available for 
the Brazilian private healthcare system.

RESUMO
Objetivos: Análises de impacto orçamentário e de custo-efetividade são, com frequência, exigi-
das por pagadores para a decisão sobre incorporação de drogas. Por esse motivo, apresentaremos 
uma análise de custo-minimização e de impacto orçamentário do certolizumabe pegol (CZP) para 
o tratamento de pacientes com doença de Crohn, doença crônica e debilitante que afeta o trato 
digestivo. Métodos: Trinta e seis pagadores privados foram entrevistados para que fosse possível 
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Introduction

Crohn’s disease (CD) is a highly debilitating disease that af-
fects the gastrointestinal tract (Shanahan, 2002), with a preva-
lence that highly varies, depending on the world region, but 
that has been estimated generally at 5 cases in every 100,000 
inhabitants (Loftus et al., 2002; Shivananda et al., 1996; Trallori 
et al., 1996). Some of the main disease symptoms are diarrhea, 
abdominal pain and abdominal cramping (Joshua-Gotlib et 
al., 2004). In addition to symptoms directly related to Crohn’s 
disease, other complications also occur. These complications 
may or not be related to bowel inflammation. The most com-
mon is gastrointestinal tract obstruction, which usually oc-
curs in the small bowel (Loftus et al., 1998).

Certolizumab pegol is a recombinant, humanized, 
 polyethylene glycol–conjugated antigen-binding antibody 
fragment (Fab’) with specificity for human TNF-alfa. Its effi-
cacy and safety, according to various systematic reviews and 
meta-analyses using its clinical trials as the basis, as well as 
trials of its alternatives adalimumab and infliximab, are consi-
dered equivalent, thus justifying its use in moderate to severe 
Crohn’s disease patients who are unresponsive or with poor 
response to synthetic disease-modifying drugs (Shao et al., 
2009; Singh et al., 2014; Stidham et al., 2014). The drug is cur-
rently approved by the Brazilian Health Surveillance Agency 
(ANVISA) for the treatment of moderate to severe CD not res-
ponding to conventional treatment, among other indications 
(ANVISA, 2016).

In recent years, the literature has demonstrated a special 
interest in the use of biological drugs, including for CD. The 
study by Stidham et al. (2014) has indirectly evaluated adali-
mumab, infliximab and certolizumab pegol in a systematic 
review and demonstrated that there is no statistical differen-
ce in terms of efficacy superiority between them. Additio-
nally, Nikfar et al. (Nikfar et al., 2013) demonstrated that there 
are no statistically significant differences between the proba-
bilities for placebo’s and certolizumab pegol’s adverse events 
occurring. Furthermore, Peyrin-Biroulet et al. (Peyrin-Biroulet 
et al., 2008), in their meta-analysis, concluded that adverse 

events from anti-TNF agent class, as a whole, are not more 
frequent than adverse events in placebo patients.

The access to care and early intervention to treat in-
flammatory disorders such as CD can be very difficult to 
achieve in Latin America, including Brazil, which has been 
facing challenges related to the allocation of scarce resour-
ces for the management of this and other chronic conditions 
(Burgos-Vargas et al, 2013; Tundia et al., 2016). Additionally, 
the Brazilian Supplementary Health Agency (ANS), subordi-
nate to the Ministry of Health, is responsible for regulating 
private health insurance plans in Brazil and establishing the 
mandatory minimum coverage of health technologies by 
these plans. In this context, ANS set forth in 2016 that “subcu-
taneous immune biological therapy for rheumatoid arthritis, 
psoriatic arthritis, Crohn’s disease and ankylosing spondylitis 
therapy”, as well as intravenous immune biological therapies 
for the same purposes, should be reimbursed by insuran-
ce. However, when performing this study, there were two 
immune biological drugs available and approved for Crohn’s 
disease indication, in addition to certolizumab pegol itself: 
infliximab and adalimumab (ANS, 2016).

Considering this mandatory coverage by health insuran-
ce companies, the purpose of this study was to perform a 
pharmacoeconomic assessment of certolizumab pegol com-
pared to infliximab and adalimumab. Further taking into con-
sideration scientific literature showing that drug efficacy and 
safety do not have statistically significant differences (Shao 
et al., 2009; Nikfar et al., 2013; Singh et al., 2014; Stidham et al. 
2014), a cost-minimization analysis was chosen. Moreover, we 
carried out a budget impact analysis. All these analyses will 
be shown from the perspective of a Brazilian private payer.

Methods

Cost-minimization model
The objective of this analysis was to estimate the poten-
tial reduction in costs by the introduction of CZP as an  
anti-TNF option in protocols for CD treatment. Cost-minimi-
zation analyses are often performed by estimating the treat-

compreender os custos de tratamento e aqueles relacionados à doença. Para a análise de impacto 
orçamentário, foram assumidos: custos de aquisição e administração das drogas, nenhuma taxa de 
crescimento populacional, taxa de troca de medicamento biológico (bDMARD) de 5% e market sha-
re de 20% para o CZP em seu pico. Visto que o CZP é tão eficaz e seguro quanto os comparadores 
disponíveis, optou-se pela análise de custo-minimização, assumindo horizonte temporal de 10 anos. 
Resultados: A análise de impacto orçamentário mostra que o CZP é capaz de gerar redução de 
custos no valor de R$ 317 mil em cinco anos, para cada cem pacientes. Para a custo-minimização, os 
custos calculados no horizonte de dez anos foram: R$ 149 mil para o infliximabe; R$ 118 mil para o 
adalimumabe e R$ 83 mil para o CZP. A análise de sensibilidade probabilística mostrou CZP menos 
custoso em 100% das 1.000 simulações. Conclusões: Certolizumabe pegol mostrou-se não apenas 
efetivo, mas também uma opção que pode gerar redução de custos quando comparada às outras 
drogas biológicas no Brasil sob a perspectiva do pagador privado.
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ment cost based only on the drug itself. However, in some 
cases, the development of a more detailed pharmacoeco-
nomic model may be chosen (Miyazaki et al., 2009). Since 
CD may cause disease states for the patient generating high 
costs in addition to drugs, such as the need for surgery, a 
more detailed analysis may be appropriate.

Most cost-effectiveness and cost-utility studies for 
Crohn’s disease used CDAI criterion to go further or to leave 
the treatment (Blackhouse et al., 2012; Bodger, 2011; Bodger 
et al., 2009; Kaplan et al., 2007; Lindsay et al., 2008). However, 
the structures of different models differ somewhat from each 
other. A study from a group of Canadian researchers based 
on the Markov model (Blackhouse et al., 2012) was chosen 
to be the foundation for development since this was the 
model better reflecting the clinical reality seen in Brazil once 
the patient’s journey is similar to the recommendation made 
by the Brazilian National Clinical Guideline (PCDT) and more 
truthfully approximating the real costs generated by patients 
during the disease course. The model was developed in Mi-
crosoft Excel software.

Model perspective
We assumed the perspective of payers in the Brazilian private 
healthcare system.

Population
Simulation was performed assuming a hypothetical cohort 
of 1,000 CD patients, with a mean weight of 65 kilos and a 
mean age of 35 years. These assumptions were taken consi-
dering the patient profile observed in Brazilian Public Health 
Database, the DATASUS.

Time horizon and cycle length
CD is a patient life-lasting chronic disease (Carter et al., 2004); 
however, this rarely responds to treatment with the same 
drug for a period longer than 10 years. This information may 
be concluded from the fact that most patients end up un-
dergoing surgery within a period up to ten years (Bernell et 
al., 2000; Carter et al., 2004). In order to mitigate the influence 
of cost reduction caused by standard therapy after biological 
drug failure, a time period of ten years was assumed for this 
analysis. Each cycle lasts six weeks, due to the large number 
of results from clinical trials in this period.

Health states
Health states in Markov’s model were the following: active 
disease [patient not responding to conventional treatment 
(MMCD), failure, conventional treatment], clinical remission, 
response, surgery, surgical remission, death (Figure 1). In this 
model, all patients are a status after synthetic MMCD failure, 
when they start anti-TNF therapy. At this status, the patient 
may experience a response, remission of treatment failure. At 

any time, failure may occur during response and remission 
status. After this possible treatment failure, some patients un-
dergo surgery in some cases resulting in remission. However, 
a good part of patients does not undergo surgery, resuming 
treatment with synthetic MMCD. It is assumed that the pa-
tient may die at any status.

Transition probabilities
Response and remission assessment is made based on 
Crohn’s disease activity index (CDAI). In the event of a decrea-
se over 100 points in CDAI, a response is assumed. If the in-
dex falls for a score lower than 150, remission is assumed. Wit-
ching probabilities were estimated from the meta-analysis by 
Singh et al. (Singh et al., 2014), with probabilities of response, 
remission and response and remission maintenance in con-
trol groups being obtained in Precise 1 study (Sandborn et 
al.). The probabilities are shown in Table 1. The probability of 
surgical remission was obtained from Siverstein et al.’s stu-
dy (Silverstein et al., 1999) and adapted for the model cycle 
duration. The probability for a patient with active disease to 
proceed to the surgery state estimated is 0.45% per cycle 
(Feagan et al., 2008). Based on this same study (Feagan et 
al., 2008), hospitalization probability is established at 1.9% in 
patients with drug treatment failure. In addition, the relative 
risks and respective response ratios are presented in Table 2. 

Mortality
Mortality rates were obtained in mortality tables from Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Brazilian Institute 

Figure 1. Markov’s model structure developed for cost-
minimization analysis.
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of Geography and Statistics (IBGE). The multiplying standar-
dized mortality ratio (SMR) considered for patients with ac-
tive disease (out of remission and response states) was 1.85 
(Wolters et al., 2006). By means of regressions, it was possible 
to establish an equation for the mortality rate in the overall 
population (1) and another for the mortality rate in active di-
sease population (2). The active disease comprises all states 
where the patient is not in clinical remission nor surgical re-
mission:

 • mortality = 0 . 0 0 020 e 0 . 0 6 815 i t y 

 • mortality = 0 . 0 0 037e 0 . 0 6 815 i t y 

Discounting
A discount rate of 5% per year was used (Brasil, 2009). 

Alternatives
As alternatives, we have chosen adalimumab and infliximab 
based on the quality of data available in scientific literature. In 
addition, these anti-TNFs have been present Brazilian market 
with the biggest market shares.

Estimation of costs
The costs considered in the model were the cost of obtai-
ning the drug, infusion cost for infliximab, training cost to use 
subcutaneous drug for adalimumab and certolizumab pegol, 
cost of surgery, cost of hospitalization and cost of tests. 

In order to obtain the effective price of medications and 
other costs paid by institutions, a research was carried out 
with 21 private health institutions (among hospitals and 
 clinics) and 15 healthcare insurance companies. The mean 
values found are shown in Table 3, along with the dosing re-
gimen of each drug considered in the analysis. This approach 
is needed considering that there is no published price or da-
tabase publicly available for the private market in Brazil.

With drug costs available based on the previous resear-
ch, it was possible to estimate the total dosing cost (infusion 
cost for infliximab and training on a subcutaneous drug use 
for the others). For that, during the same research we also 
interviewed 15 gastroenterologists and 15 nurses from the 
selected institutions, aiming at determining the resources 
used during patient management. To obtain the unit costs, 
the same research was carried out with healthcare institu-
tions already previously described. These costs and resource 
use are explained in Table 4.

From this data, it was possible to calculate the total cost of 
acquisition and dosing of each drug (Table 5).

The calculation and test costs were made based on data 
obtained in the same research with healthcare professionals 
and institutions. The costs and frequency of performance of 
these tests in patients being treated with anti-TNF drugs are 
shown in Table 6. For conventional treatment with synthetic 
drugs, tests were assumed to be the same; this was, however, 
without the need for a chest X-ray, tuberculin test, HbsAG 
and anti-HCV. Thus, the values obtained to estimate the di-
sease monitoring are shown in Table 7.

Also based on the already mentioned research, the cost 
of hospitalization was estimated: six days of hospitalization 

Table 1. Probabilities of switching between states of cost-minimization model

  Remission Response Remission maintenance Response maintenance

Conventional treatment 17% 9% 58% 65%

Infliximab 50% 31% 80% 86%

Adalimumab 43% 14% 84% 83%

Certolizumab pegol 21% 11% 76% 83%

Surgery 42% 0% 98% 0%

Table 2. Relative risks of response and remission considered

Remission Response Remission maintenance Response maintenance

Infliximab 3,7 (0,87-15,8) 4,01 (1,29-12,44) 1,86 (1,21-2,86) 1,69 (1,19-2,41)

Adalimumab 2,94 (1,86-4,66) 1,71 (1,31-2,24) 2,06 (1,5-2,82) 1,69 (1,19-2,41)

Certolizumab pegol 1,22 (1,00-1,50) 1,25 (1,07-1,46) 1,62 (1,3-2,02) 1,64 (1,37-1,97)

Table 3. Prices and dosing regimens

Item Acquisition price Dosage regimen

Certolizumab 
pegol 200 mg, 
two units

BRL 1,794.76 400 mg in weeks 0, 2 and 
4 and afterwards 400 mg  

at every four weeks

Adalimumab 
40 mg, two units

BRL 4,957.76 160 mg in week 0, 80 mg 
in week 2, 40 mg in week 
4 and afterwards 40 mg 

at every two weeks

Infliximab  
10 mg/ml – 10 ml

BRL 3,308.15 5 mg per kilogram 
in weeks 0, 2 and 6. 
Afterwards, 5 mg  
per kilogram at 

every eight weeks
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was taken into consideration per hospitalization event, with 
a daily cost of hospital room at BRL 1,231 and a nurse hour 
cost at BRL 53.64.

Budget impact model
The objective of this analysis is to demonstrate the net bud-
get impact of the adoption of CZP by modeling a hypothe-
tical cohort of 100 patients which could be applied at health 
company level of the supplementary health system in Brazil. 
A budget impact model was built in Microsoft Excel softwa-
re and follows the following logics. Patients enrolled at each 
year in the model may take any of the biological drugs, as 
well as those switching biological therapy, following the defi-
ned market share for each drug. Patients not switching thera-
py and not discontinuing biological treatment until the time 
period continue to take the same drug throughout the five-
-year period (2016-2020) (Brasil, 2009). Due to the lack of data 
from the supplementary health system for the dynamics of 
the population receiving biological treatment for Crohn’s di-
sease, it was assumed that the dynamics in the private system 
would be similar to that in the public health system. In addi-
tion, there is no patient management difference between 
those systems that could impact the assumption. Therefore, 
data from the Brazilian Public Health Database DATASUS were 
used so that it was possible to project the population size 
within the five-year time frame.

Patient population
The patient filter was made based on the International Clas-
sification of Diseases and Health-Related Problems (ICD 10). 

Table 4. Resources and costs for infusion and training

Item Unit value Use

Infusion pump BRL 23.05/hour 1.5 hours per patient

Scalp BRL 2.52/unit 0.8 per patient

Catheter BRL 7.67/unit 1 per patient

Alcohol swab BRL 0.54/unit 1.4 per patient

Anti-histamine BRL 12.26/unit 0.5 per patient

Pair of gloves BRL 1.60/paur 1.4 per patient

Nurse BRL 53.64/hour 1.5 hours, assisting 4.2 patients simultaneously

Gastroenterologist BRL 224.00/hour 2.3 hours, assisting 4.2 patients simultaneously

Table 5. Total cost (BRL) of drug acquisition and dosing

  Acquisition price
First year 

administration cost
Subsequent year 

administration cost First year total cost
Subsequent 

years total cost

Certolizumab pegol 1,794.76 166.28 166.28  27,087.66  23,498.14

Adalimumab 4,957.76 166.28 166.28  77,011.53  64,617.13

Infliximab 3,308.15 1,750.15 1,531.38 107,611.06  80,927.06

Table 6. Values of tests and number of tests performed 
for patients treated with anti-TNF

Test
Value
(BRL)

Number of 
tests – first 
semester

Number of 
tests – other 

semesters

CBC 42.31 2.9 2.1

Chest X-ray 113.64 0.9 0.9

Tuberculin test 66.90 1.0 0.5

ALT/SGPT 46.78 2.2 1.5

AST/SGOT 43.94 2.2 1.5

Endoscopy 489.57 0.6 0.5

Colonoscopy 547.69 0.9 0.8

Cholesterol 
and fractions

33.40 1.1 0.8

Triglycerides 44.76 1.1 0.8

ESR 34.25 2.3 1.6

C-reactive 
protein

53.72 2.3 1.9

HbsAG 43.81 1.0 0.4

Anti-HCV 58.29 0.9 0.5

Rheumatoid 
factor

77.51 0.4 0.5

Table 7. Total cost (BRL) of tests to monitor the disease

First year Other years

Anti-TNF 3,042.12 2,696.83

Conventional 
therapy

2,594.28 2,332.04
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ICD 10 codes chosen to perform these analyses were the fol-
lowing:

 • K500: Small bowel Crohn’s disease 

 • K501: Large bowel Crohn’s disease 

 • K508: Other types of Crohn’s disease

Patient dynamics
The calculation of new patient enrollment rate in the model 
was made by comparing the number of patients starting 
their treatment with a biological drug in the year of analysis 
and the total patients from the previous year. An illustrative 
example may be seen in Table 8. By using the new patient 
enrollment history, the following equation was built for the 
calculation of new patient rate at each year: y = 0.7411 x -0.466 
, wherein y represents the enrollment rate according to the 
year and x variable represents the year being analyzed, with 
2011 being year 1, 2012 being year 2, successively reaching 
year 10 in 2020.

Calculating the arithmetic mean of enrollment rates bet-
ween 2015 and 2020, the mean enrollment rate of 31% per 
each year is reached and applied in the budget impact mo-
del.

The switching rate is estimated by dividing the number 
of patients receiving both infliximab and adalimumab in the 
same year by the total number of patients receiving biolo-
gical drugs in the same year. The rate assumed is 5% a year 
based on data observed from DATASUS.

The patient withdrawal rate from the model was calcula-
ted by dividing the number of patients who no longer recei-
ved biological drugs (i.e., who received them in the previous 
year and did not receive in the year of analysis) by the total 
number of patients in treatment in the previous year.

The yearly rates observed in DATASUS ranged from 18% 
to 24%. Since the rate varies a little at each year, the 2015 rate 
of 19% was used. Possible variations will be treated in the 
sensitivity analysis.

Market share
Since there is a potential late incorporation compared to 
other drugs already available for a few years by the Brazilian 
health system, certolizumab pegol is expected not to reach 
a market share close to adalimumab and infliximab. It is esti-
mated that in 2020 certolizumab pegol would have 20% of 
market share in new patients or patients switching biological 
drugs, a year when its share would peak. A theoretical adop-

tion curve was taken into consideration, based on examples 
from other drugs, represented in Figure 2.

For this analysis only the drug acquisition and dosing 
costs were used (infusion or training to use a subcutaneous 
drug), consistent with the approach used for the cost-mini-
mization analysis.

Sensitivity analysis for both models
Trying to minimize the effects of uncertain parameters con-
tained in cost-minimization and budget impact analysis, 
probability sensitivity analyses were performed. Considering 
the potentially high variability of drug prices, those were as-
sumed to vary from 50% to 120% of values used in the basis 
case. For other costs, a standard deviation of 20% was assu-
med.

Population parameters were also a sensitivity analysis 
target for the cost-minimization analysis, and its variation is 
shown in Table 9.

Parameters considered in sensitivity analysis of budget 
impact model are shown in Table 10 and were simulated as a 
thousand random events.

Results

Cost-minimization analysis
In this cost-minimization analysis with a ten-year timeframe, 
the total cost of certolizumab pegol was significantly lower 
than its alternatives, being 44% lower than the treatment 
cost with infliximab and 29% lower than adalimumab cost. 
Total costs of treatments seen with infliximab, adalimumab 
and certolizumab pegol were as follows, respectively: R$ 
149,223; R$ 117,680; R$ 83,145 (Figure 3).

Sensitivity analysis for cost-minimization analysis
It was seen that in 100% of these cases certolizumab pegol 
was shown as less costly than the other drugs. The medians, 
with a 95% confidence interval (95% CI) for treatments with 
infliximab, adalimumab and certolizumab pegol, were as fol-
lows, respectively: BRL 142,028 (100,966 - 200,484); BRL 117,517 
(92,160 - 147,199); BRL 83,283 (63,085 - 107,649) (Figure 4). It 

Table 8. Illustrative example of methodology of estimation 
of enrollment rate in budget impact model

Total number of patients in 2010 (A) 2.931

Patients starting treatment in 2011 (B) 2.265

Enrollment rate (B)/(A) 77%

25% -
 -
 -
 -
 -

20% -
 -
 -
 -
 -

15% -
 -
 -
 -
 -

10% -
 -
 -
 -
 -

5% -
 -
 -
 -
 -

0 -
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figure 2. Adoption curve assumed for certolizumab pegol for 
budget impact estimation.
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was further seen that when the cost of certolizumab pegol is 
close to its CI 95% upper bound, the costs with its alternatives 
remain above it.

Certolizumab pegol was estimated to be at least 16% less 
costly than infliximab and 12% less costly than adalimumab, 
and at most 65% less costly than infliximab and 49% less cos-
tly than adalimumab.

Budget impact analysis
From data assumed and described under methods, the total 
number of patients by year was estimated, ranging from 112 
in 2016 to 178 in 2020, with 58 of these patients in the last 
year being new patients (i.e., starting biological therapy) or 
switching treatment (Figure 5).

Table 9. Variables considered in cost-minimization sensitivity analysis (clinical and population variables)

 Clinical endpoints Mean Lower bound Upper bound Type of distribution

Relative remission risk – infliximab 3.70 0.87 15.80 Lognormal

Relative response risk – infliximab 4.01 1.29 12.44 Lognormal

Relative remission maintenance risk – infliximab 1.86 1.21 2.86 Lognormal

Relative response maintenance risk – infliximab 1.69 1.19 2.41 Lognormal

Relative remission risk – adalimumab 2.94 1.86 4.66 Lognormal

Relative response risk – adalimumab 1.71 1.31 2.24 Lognormal

Relative remission maintenance risk – adalimumab 2.06 1.50 2.82 Lognormal

Relative response maintenance risk – adalimumab 1.69 1.19 2.41 Lognormal

Relative remission risk – certolizumab 1.22 1.00 1.50 Lognormal

Relative response risk – certolizumab 1.25 1.07 1.46 Lognormal

Relative remission maintenance risk – certolizumab 1.62 1.30 2.02 Lognormal

Relative response maintenance risk – certolizumab 1.64 1.37 1.97 Lognormal

SMR 1.85 1.30 2.55 Lognormal

Probability of surgery 0.45% 0.3% 0.7% Lognormal

Values Mean Assumed standard deviation Type of distribution

Cohort age 35 10 Gamma

Discount rate 5% 2,5% Beta

Patient weight 65 14 Gamma

Table 10. Variables considered in sensitivity analysis of 
budget impact (population variables)

Variable Mean
Standard 
deviation

Type of 
distribution

Patient 
weight (kg)

65 14 Gamma

Certolizumab 
peak share 

20% 15% Beta

Withdrawal 
rate

19% 6% Beta

Switching rate 5% 2% Beta

Enrollment 
rate

31% 9% Beta

149.223

117.680

83.145

Infliximab Adalimumab Certolizumab pegol

Figure 3. Cost of treatment per intervention (cost-minimization 
analysis result).

250.000 -

200.000 -

150.000 -

100.000 -

50.000 -

0 -
Infliximab Adalimumab Certolizumab pegol

Figure 4. Result of cost-minimization analysis sensitivity analysis 
(Results in BRL, cost per patient. Traces represent from 
bottom to top: 95% CI lower bound; first quartile; 
median; third quartile; 95% CI upper bound).
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It is afterwards possible to estimate the number of pa-
tients per intervention, at each year, in the scenarios with and 
without certolizumab pegol as an add-on (Figure 6).

Lastly, it is estimated that cost reduction caused by ad-
ding certolizumab pegol by a private health company within 
five years for every 100 patients treated with biological anti-
-TNF drugs for CD is BRL 2.7 million. This amount ranges from 
BRL 47,000 in the first year to BRL 1.3 million in the last year 
(Figure 7).

Sensitivity analysis for budget impact analysis 
We observed that there is approximately a 50% probability 
that the cost saved by adding certolizumab pegol within five 
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Figure 6. Comparison: Number of patients per intervention in 
scenarios with and without add-on.

Figure 7. Total cost: Comparison between scenarios with and 
without incorporation (in millions of Brazilian Reais).
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Figure 8. Probabilities of savings for supplementary healthcare company (value ranges in millions of Brazilian Reais).
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Figure 5. Number of patients per year in budget impact analysis.

years, considering an initial population of 100 people, is abo-
ve BRL 2 million (Figure 8). There was a cost reduction in all 
scenarios simulated.

Discussion

CD is not only disabling for the patient but is also generating 
considerable costs, both for the payer and for society (Ekbom 
& Blomqvist, 1998; Silverstein et al., 1999). Additionally, Tundia 
et al. (2016) have demonstrated that in Brazil biological drugs 
represent more than 90% of CD patient treatment drug costs. 
Under this perspective, the quest for a treatment, at least, as 
effective and less costly compared to others currently cove-
red by companies becomes key to guaranteeing the financial 
sustainability of the system. This is required especially if we 
consider the current scenario of growing casuistic and de-
creasing profitability of supplementary healthcare insurance 
companies (Albuquerque et al., 2008), in addition to the in-
creased population life expectancy (Azevedo, 2010).

Certolizumab pegol in several studies has been shown as 
effective and safe as other anti-TNF agents available to treat 
CD (Shao et al., 2009; Singh et al., 2014). On the other hand, 
the results of this study aim to fill the blank existing in the cur-
rent literature regarding the lack of more detailed economic 
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analyses developed under the Brazilian payer’s perspective, 
either public or private. 

Additionally, it is important to have in mind that the con-
cept of saving in the health system can also be considered 
an additional budget to provide access to patients who for 
some reason have not been treated.

Although this study considers several uncertain para-
meters, it can be considered to be truthful considering the 
results of the probability sensitivity analyses performed. It 
supports those obtained from the deterministic analysis. 
Another possible limitation of this analysis is the absence of 
vedolizumab, a product launched in Brazil during the cour-
se of this study. However, we believe that its inclusion as an 
additional alternative would only increase the uncertainty of 
results. Considering that its market share and prices charged 
may not yet be correctly measured and, thus, are estima-
ted with a poor basis in real world data, vedolizumab is still 
a product with low adoption by companies and hospitals. 
Another possible limitation is the fact that DATASUS only has 
data from patients assisted in the public health system and 
also the anti-TNFs. There is no official database from priva-
te health system available, which in some way could lead to 
different assumptions regarding market share once that the 
reimbursement level differs from the public health system. 

Conclusions

When observing the results obtained by both cost-minimi-
zation analysis and budget impact analysis, it was conclu-
ded that the adoption of certolizumab pegol by Brazilian 
healthcare insurance companies has a positive impact on its 
budget, considering the low cost when compared to other 
anti-TNF agents without any prejudice regarding efficacy and 
safety parameters.
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Custos do tratamento do hiperparatireoidismo 
secundário à doença renal crônica, com 
cinacalcete ou paratireoidectomia, 
para pacientes não controlados com 
a terapia clínica convencional sob a 
perspectiva do Sistema Único de Saúde

Secondary hyperparathyroidism treatment costs with cinacalcet 
or PTX, for uncontrolled patients with conventional clinical 
therapy under Brazilian Public Health System perspective 

Denizar Vianna Araújo1, Laura Murta Amaral2, Ana Claudia Guersoni3, Aluízio Barbosa de 
Carvalho4, Cristina Kahrol5, Fabio Montenegro6, Leandro Lucca7, Elisa de Albuquerque 
Sampaio8, Melanie Custódio6, Rosa Maria Afonso Moyses9, Vanda Jorgetti6 

RESUMO
Objetivos: Estimar a população elegível para o tratamento de pacientes com hiperparatireoidismo 
secundário (HPTS), não controlados com terapia convencional, bem como avaliar a utilização de re-
cursos para o tratamento dessa população com cinacalcete ou paratireoidectomia (PTX). Métodos: 
Utilização da técnica Delphi por painel de especialistas. A pesquisa foi realizada utilizando questio-
nário estruturado, enviado por meio eletrônico aos especialistas, e seguida de encontro presencial. 
Os custos foram obtidos de bases de dados governamentais. Apenas custos médicos diretos foram 
incluídos, sob a perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS) (em reais no ano de 2014). Os dados 
foram avaliados pelo Microsoft Excel versão 2013. Resultados: A população no cenário de mundo 
real indicada para o tratamento com cinacalcete foi de 7.705 pacientes. Já a população real enca-
minhada para a PTX foi de 7.691 pacientes, sendo esse número 76,3% maior que a população ideal 
com indicação de PTX, que foi de 1.822 pacientes. O custo estimado do tratamento com cinacalcete 
foi de R$ 27.712,95 (considerando a dose recomendada em bula para cinacalcete, de 30 a 180 mg/
dia) e de R$ 16.841,85 para PTX (incluindo os períodos pré e pós-cirúrgico). A análise de sensibilidade 
foi baseada na dose média de cinacalcete, conforme o estudo EVOLVE (66,8 mg/dia). Nesse cenário, 
o custo do tratamento com cinacalcete foi de R$ 11.924,13 (57% menor que o cenário com a dose 
de bula). Conclusão: No cenário SUS, o número de pacientes encaminhados para PTX foi 76,3% 
maior que os idealmente indicados à cirurgia, o que ocorre devido à falta de opções terapêuticas. 
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Custos do tratamento do hiperparatireoidismo secundário sob a perspectiva pública brasileira
Costs of the treatment of secondary hyperparathyroidism from a Brazilian public perspective

Introdução

O hiperparatireoidismo secundário (HPTS) é uma complica-
ção frequentemente observada nos pacientes com doen-
ça renal crônica (DRC). Com a progressão da doença renal, 
observam-se mudanças no metabolismo mineral como hi-
pocalcemia, hiperfosfatemia, aumento dos níveis séricos do 
fator de crescimento de fibroblastos-23 (FGF-23), diminuição 
dos níveis de 1,25-hidroxivitamina D (calcitriol) e elevação 
do paratormônio (PTH), constituindo o HPTS (Custódio et al., 
2013; Oliveira et al., 2011). Com base no censo da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia (SBN) de 2013, estima-se que, dos 
100.000 pacientes em diálise no Brasil, 13% apresentam HPTS 
moderado, 9% grave e 4% muito grave (Custódio, 2014; Cun-
ningham et al., 2011; Custódio et al., 2013).

O diagnóstico do HPTS na prática clínica se faz pela do-
sagem do PTH; nos pacientes em diálise, níveis séricos supe-
riores a 300 pg/mL são indicativos da doença. Dosagens de 
cálcio (Ca), fósforo (P) e fosfatase alcalina (FA) também são 
consideradas para diagnóstico da gravidade da doença e 
como parâmetros para seguimento dos pacientes (Custódio 
et al., 2013). 

O tratamento de HPTS está centrado no controle dos ní-
veis de Ca, P e PTH. Segundo as Diretrizes Terapêuticas da 
SBN, o tratamento não farmacológico inclui dieta restrita em 
P e adequação da diálise, enquanto o tratamento farmacoló-
gico inclui o uso de quelantes de P (sais de Ca e/ou cloridrato 
de sevelâmer), de calcitriol e seus análogos, como o parical-
citol, e de calcimiméticos, como o cinacalcete (Custódio et al., 
2013; Lima et al., 2011; Oliveira et al., 2011). 

Os pacientes que não respondem ao tratamento clínico 
ou apresentam formas severas do HPTS têm indicação de 
tratamento cirúrgico, que consiste na paratireoidectomia 

(PTX) (Custódio et al., 2013). Segundo as Diretrizes Brasilei-
ras de Prática Clínica para o Distúrbio Mineral e Ósseo da 
DRC (DMO-DRC), as indicações de PTX são: pacientes com 
nível sérico de PTH persistentemente acima de 800 pg/mL, 
associado a uma ou mais condições clínicas como hiper-
calcemia e/ou hiperfosfatemia refratárias, calcificações ex-
traósseas ou arteriolopatia urêmica calcificante (calcifilaxia) 
e doença óssea grave (Sampaio & Moysés, 2011). Dados da 
literatura estimam que 5,5% a 30% dos pacientes necessi-
tam do tratamento cirúrgico (Bashir et al., 2015; Oliveira et al., 
2011). No Brasil, essa prevalência ainda é desconhecida. Um 
estudo brasileiro que avaliou 660 centros de diálise revelou 
que a prevalência de pacientes com PTH superior a 1.000 
pg/mL era de 10,7%, valor esse subestimado se considera-
do o ponto de corte de 800 pg/mL, sugerido pelas diretri-
zes brasileiras (Oliveira et al., 2011).

É importante destacar que a chegada de novas tecno-
logias como quelantes de P livres de Ca e alumínio, novos 
análogos do calcitriol e do cinacalcete mudou o tratamento 
do HPTS na última década. Especificamente em relação ao ci-
nacalcete, esse é o único agente que atua no receptor de Ca 
das células paratireoides, reduzindo a liberação do PTH, sem 
os indesejáveis efeitos colaterais, como hipercalcemia e/ou  
hiperfosfatemia, frequentes com o uso de calcitriol e seus 
análogos (Custódio et al., 2013). O uso desses agentes aumen-
tou substancialmente as chances de sucesso do tratamento 
clínico, reduzindo a necessidade da PTX (Messa et al., 2013).

Recentemente, o cinacalcete obteve um parecer favorá-
vel à incorporação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o 
tratamento de pacientes com HPTS, com nível de PTH entre 
800 e 1.500 pg/mL, após avaliação das evidências científicas 
disponíveis, assim como econômica e de impacto orçamen-
tário [Ministério da Saúde (Brasil), 2015]. No entanto, para o 
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ABSTRACT 
Objectives: To estimate patient management patterns, associated medical resource utilization and 
use of cinacalcet for secondary hyperparathyroidism in chronic hemodialysis patients and much un-
controlled with conventional treatment, in the Unified Healthcare System (SUS) setting, in 2014. Me-
thods: An expert panel was carried using the Delphi technique. The research was done by structured 
and unambiguous questionnaires that were sent by email to the entire Delphi panel, followed by 
a face meeting. Expense inputs were mainly obtained from government fee schedules and phar-
maceutical price tables. Only medical direct costs were included under the perspective of SUS [in 
2014 Brazilian Real (BRL)]. Data were analyzed using Microsoft Excel Worksheet version 2013. Results: 
The eligible population to cinacalcet treatment was 9,513 patients. Considering an ideal scenario, this 
number goes to 7,705 patients. The estimated population for parathyroidectomy was 7,691 patients 
in a real scenario and 1,822 in an ideal scenario (76.3% more patients than the ideally suited to the 
procedure). The estimated annual cost with cinacalcet treatment is 27,712.95 BRL (considering the 
label dose for cinacalcet) and 16,841.85 BRL for parathyroidectomy (including pre and post-operative 
period), respectively. A sensitivity analysis was performed considering the cost of cinacalcet treatment 
using the drug’s dose of EVOLVE study (66.8 mg). This scenario showed a total cost of 11,924.13 BRL 
(57% less than label dose scenario). Conclusion: 76.3% more patients are indicated to the surgery due 
the absence of other therapeutic options for management of secondary hyperparathyroidism in chro-
nic hemodialysis patients and much uncontrolled with conventional treatment, in the SUS setting.
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cenário brasileiro, ainda não existem dados precisos que es-
timem a população elegível para o uso desse medicamento, 
bem como o custo da doença, dimensionando o impacto 
socioeconômico do tratamento clínico ou cirúrgico do HPTS 
nos pacientes não responsivos ao tratamento convencional 
(quelantes de P e calcitriol ou seus análogos).

Dessa forma, este estudo teve como objetivo estimar a 
população elegível para o tratamento de pacientes com 
HPTS, não controlados com a terapia convencional, bem 
como avaliar a utilização de recursos para o tratamento dessa 
população com cinacalcete ou PTX.

Métodos

Foi realizado um painel com 12 especialistas empregando 
a técnica Delphi, que estabelece os parâmetros-chave para 
o cálculo da população elegível para o uso de cinacalcete. 
Além disso, essa técnica foi utilizada para estimar as morbida-
des e recursos relacionados ao tratamento clínico e cirúrgico 
de pacientes em diálise com HPTS. Para tal, foram convidados 
nefrologistas especialistas no tratamento do DMO-DRC, além 
de cirurgiões de cabeça e pescoço especializados na realiza-
ção de PTX, com o intuito de minimizar vieses de seleção.

Dentre os 12 especialistas recrutados para o painel, nove 
aceitaram participar da pesquisa. Do total, sete eram nefrolo-
gistas e dois eram cirurgiões de cabeça e pescoço, originários 
dos seguintes centros de referência: Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, Hospital do Rim – Fundação Oswaldo Ramos, Hospital 
Universitário Antônio Pedro, Hospital Universitário Pedro Er-
nesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.

A pesquisa foi feita utilizando questionário estruturado 
enviado por meio eletrônico aos especialistas e encontro 
presencial para validação das informações coletadas; por fim, 
os resultados foram compilados de forma independente por 
pesquisador externo. O painel Delphi foi elaborado levando-
-se em conta as seguintes etapas de execução:

1. As informações referentes ao cálculo da população ele-
gível e estimativa do uso de recursos foram enviadas, 
individualmente, a cada um dos especialistas partici-
pantes do painel, que responderam para o pesquisador 
– esse procedimento foi anônimo e confidencial;

2. As respostas foram escrutinadas e coletadas pelo pes-
quisador que compilou todas as respostas apresenta-
das em encontro presencial realizado dia 28 de agosto 
de 2014, em São Paulo, SP;

3. Nessa etapa, os especialistas foram solicitados a recon-
siderar as informações e responder indicando sua con-
cordância ou não com os itens apresentados;

4. As respostas foram coletadas mais uma vez e o pro-
cesso foi repetido até o consenso ser alcançado. Ado-
tou-se a técnica denominada de Delphi modificada, 
com um limite no número de ciclos de execução de 
até quatro ciclos para a busca do consenso (Spínola, 
1981). Assim o “consenso” representou o nível obtido 
na última etapa determinada.

O questionário incluiu os dois objetivos principais do 
estudo: definição da população elegível (para cinacalcete e 
PTX) e uso de recursos. 

Para definição da população elegível, os dados solicita-
dos foram: população com DRC estádio 5, em diálise, com 
PTH superior a 800 pg/mL, além de perguntas adicionais 
referentes ao percentual de pacientes em condições ideais 
para uso de cinacalcete e o percentual de pacientes atual-
mente encaminhados para PTX. 

Para o uso de recursos, foram estimadas as seguintes con-
dições: tratamento com cinacalcete (medicamentos e acom-
panhamento), PTX (pré-operatório, cirurgia e pós-operatório 
imediato e tardio), complicações da cirurgia (lesão do nervo 
laríngeo recorrente unilateral e bilateral, neuropraxia do la-
ríngeo recorrente, pneumonia e sangramento), eventos car-
diovasculares [infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente 
vascular encefálico (AVE)] e fratura de fêmur. Os especialistas 
foram orientados a estimar os percentuais de procedimentos 
ou medicamentos utilizados. 

Foram considerados apenas os custos diretos relacionados 
aos cuidados prestados aos pacientes, baseados na tabela SUS. 
Os custos foram valorados em reais (R$) para o ano de 2014.

Os custos relacionados ao período de hospitalização foram 
obtidos de informações do Sistema de Informações Hospitala-
res do SUS (SIH/SUS), processado pelo Datasus e gerido pelo 
Ministério da Saúde, utilizando como fonte primária de infor-
mação a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) referente 
ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013 [Ministério 
da Saúde (Brasil), s.d.]. Os custos unitários referentes à aquisição 
de medicamentos durante o período de acompanhamento 
ambulatorial foram obtidos do Banco de Preços em Saúde 
(BPS) [Ministério da Saúde (Brasil), 2013], utilizando-se o preço 
referente à média ponderada. Já para materiais, procedimen-
tos e exames, avaliamos o Sistema de Gerenciamento da Ta-
bela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais do SUS (SIGTAP) [Ministério da Saúde (Brasil), 
2014], com valores de referência para o ano de 2014.

Para a valoração de procedimentos como PTX, tratamen-
to do IAM, AVE e fratura de fêmur, também foram conside-
rados valores praticados pela tabela TUNEP (Tabela Única 
Nacional de Equivalência de Procedimentos – 2005), usada 
como referência para ressarcimento do SUS nos casos de 
atendimentos de beneficiários da rede pública de saúde e 
de planos de saúde privados. Tal procedimento teve como 
objetivo o desenvolvimento de uma análise de sensibilida-
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de, a fim de comparar os valores praticados pelo SUS versus 
aqueles dos planos privados.

Resultados

Estimativa da população elegível 
ao uso de cinacalcete e PTX

 
Na Tabela 1 estão descritos os cálculos para a obtenção da 
estimativa da população elegível ao tratamento com cinacal-
cete. Inicialmente foi calculada a porcentagem de pacientes 
com DRC, em diálise, com HPTS (n = 40.480), que correspon-
dem a 44% dos pacientes em diálise (n = 92.000), segundo o 
Censo Brasileiro de Diálise de 2011, realizado pela SBN (Cus-
tódio et al., 2013). Desses (n = 40.480), os especialistas (Painel 
Delphi) estimaram que 25% (n = 10.120) têm níveis de PTH 
maiores que 800 pg/mL, sendo, portanto, os pacientes com 
indicação ao tratamento com cinacalcete. Desse valor final, 
foram subtraídos 6% (percentual extraído com base no en-
saio clínico EVOLVE) de pacientes que abandonam o trata-
mento devido a eventos adversos (EVOLVE Trial Investigators 
et al., 2012). Dessa forma, 9.513 pacientes configuram a popu-
lação elegível ao tratamento com cinacalcete. Ainda de acor-
do com os especialistas, dos pacientes elegíveis ao tratamen-
to medicamentoso do HPTS, 81% (n = 7.705) apresentavam 
condições ideais para uso do cinacalcete. 

Com relação à PTX (Tabela 2), como esse era o único trata-
mento disponível no SUS para os pacientes com HPTS grave 
com níveis de PTH > 800 pg/mL, estimou-se que 100% dos 
pacientes eram indicados ao procedimento. Dessa forma, a 

população elegível à PTX seria de 10.120 indivíduos. Desses, 
apenas 18% foram considerados com condições ideais para o 
tratamento cirúrgico (n = 1.822). No entanto, os especialistas 
consideraram que 76% (n = 7.691) da população elegível à 
PTX é a população real encaminhada ao procedimento. 

Na Tabela 3 estão descritas as condições apontadas 
pelos especialistas para o uso do cinacalcete em cená-
rio ideal e real. Com relação ao cenário ideal (Tabela 3A), 
destacam-se o nível de Ca e/ou P adequados (apontado 
por 57% dos especialistas), seguido pela contraindicação à 
PTX (43%). Já em um cenário real (Tabela 3B), as condições 
apontadas foram aquelas referentes aos pacientes que 
têm Ca e/ou P fora de controle, ou controlados, mas que 
desenvolveram hipercalcemia e/ou hiperfosfatemia com 
uso do calcitriol (57%), seguido pela presença de tumor 
marrom, fraturas, calcifilaxia e sintomas graves e incapaci-
tantes, cada uma dessas apontadas por 29% dos especia-
listas, respectivamente.

Na Tabela 4 estão descritas as condições apontadas pelos 
especialistas para a indicação à PTX em cenário ideal e real. 
Com relação ao cenário ideal (Tabela 4A), 71% dos especia-
listas apontaram a não resposta/intolerância ao tratamento 
medicamentoso, enquanto 29% consideraram a ausência de 
eventos cardiovasculares e 14% a exigência de centros espe-
cializados e capacitados. Já em um cenário real (Tabela 4B), 
as condições apontadas para indicação à PTX foram aque-
las referentes aos pacientes com doença grave progressiva 
(calcifilaxia, tumor marrom) e calcificações de tecidos moles 
ou cardiovascular, destacadas por 100% dos especialistas. Hi-
percalcemia e/ou hiperfosfatemia refratárias ao tratamento 

Tabela 2. Cálculo da população elegível, 
indicada e encaminhada à PTX

Número de pacientes 
com DRC, em diálise

92.000 SBN, 2013

% de pacientes com DRC, 
em diálise, com HPTS

44% SBN, 2013

% de pacientes com DRC, em diálise, 
com HPTS e PTH > 800 pg/mL

25% Painel Delphi

% de pacientes com DRC, em 
diálise, com HPTS e PTH > 800 
pg/mL indicada à PTX

100% Painel Delphi

POPULAÇÃO ELEGÍVEL PTX 10.120

% de pacientes com condições 
ideais para realização da cirurgia

18%
Painel Delphi

POPULAÇÃO IDEAL INDICADA À PTX 1.822

% de pacientes atualmente 
encaminhados à PTX

76%
Painel Delphi

POPULAÇÃO REAL 
ENCAMINHADA À PTX 7.691

DRC: doença renal crônica; HPTS: hiperparatireoidismo secundário; PTH: para-
tormônio; PTX: paratireoidectomia.

Tabela 1. Cálculo da população elegível e real com 
relação ao tratamento com cinacalcete

Número de pacientes 
com DRC, em diálise

92.000 SBN, 2013

% de pacientes com DRC, 
em diálise, com HPTS

44% SBN, 2013

% de pacientes com DRC, em diálise, 
com HPTS e PTH > 800 pg/mL

25% Painel Delphi

% de pacientes que abandonam 
o tratamento com cinacalcete 
devido a evento adverso

6% EVOLVE, 2012¹

POPULAÇÃO ELEGÍVEL AO 
TRATAMENTO COM CINACALCETE 9.513

Pacientes com condições ideais 
de uso do cinacalcete

81% Painel Delphi

POPULAÇÃO REAL INDICADA 
AO USO DE CINACALCETE 7.705

DRC: doença renal crônica; HPTS: hiperparatireoidismo secundário; PTH: para-
tormônio. ¹ EVOLVE Trial Investigators, et al. Effect of cinacalcet on cardiovascular 
disease in patients undergoing dialysis. N Engl J Med. 2012;367(26):2482-94.
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clínico e/ou eventos adversos causados por ele (incluindo 
uso de cinacalcete e/ou calcitriol e/ou ativadores do receptor 
de vitamina D) foram apontadas por 57% dos especialistas, 
seguidas por sintomas graves e fraturas (43%).

Utilização de recursos 
Na Tabela 5, encontram-se descritos os custos do tratamento 
com cinacalcete e do acompanhamento do paciente, incluin-
do consultas e exames laboratoriais. O custo anual total foi de 
R$ 27.712,95. Para esse cenário, foi considerada a dose máxi-

ma de cinacalcete indicada em bula (Mimpara, 2016). Além 
do preço do medicamento, considerou-se também o custo 
do acompanhamento, que incluiu apenas o custo da dosa-
gem de Ca, pois, de acordo com os especialistas, os demais 
exames ou procedimentos, como consultas, estão contem-
plados na rotina de diálise à qual o paciente já é submetido.

Na Tabela 6, encontram-se o custo total da PTX, que foi 
de R$ 16.841,85, sendo R$ 1.013,88 do procedimento em si, 
somados os valores de R$ 496,73 e R$ 15.331,74, referentes ao 
período pré e pós-operatório, respectivamente. Com relação 

Tabela 4. Condições para indicação à PTX em um cenário ideal (A) ou real (B)

A B

Condições % de 
especialistas* Condições % de 

especialistas*

Não resposta/intolerância ao 
tratamento medicamentoso

71%
Pacientes com doença grave progressiva 
(calcifilaxia, tumor marrom) e calcificações 
de tecidos moles e cardiovascular

100%

Ausência de eventos cardiovasculares 29%

Hipercalcemia (> 10,2 mg/dL) e/ou hiperfosfatemia 
(> 6,0 mg/dL) refratárias ao tratamento clínico 
e/ou eventos adversos causados por ele 
(incluindo uso de cinacalcete e/ou calcitriol e/
ou ativadores do receptor de vitamina D)

57%

Existência de centros especializados e capacitados 14% Sintomas graves 43%

- - Fraturas 43%

- -
Doença de alta remodelação óssea, osteíte fibrosa 
ao Rx, progressão da perda de massa osteomuscular

29%

- - Anemia resistente à eritropoietina 29%

- -
Glândulas paratireoides aumentadas à US 
(volume > 500 mm³ ou 1 cm de diâmetro)

14%

- - PTH intacto > 500 pg/mL 14%

- - Miocardiopatia dilatada-like 14%

* Percentuais referentes a sete especialistas no total. Rx: raio x; US: ultrassonografia; PTH: paratormônio.

Tabela 3. Condições para uso de cinacalcete em um cenário ideal (A) ou real (B)

A B

Condições % de 
especialistas* Condições % de 

especialistas*

Nível de cálcio e/ou fósforo adequados 57%

Pacientes que têm cálcio e/ou fósforo 
fora de controle, ou controlados, mas 
que desenvolvem hipercalcemia e/ou 
hiperfosfatemia com o uso do calcitriol

57%

Contraindicação de paratireoidectomia 43% Tumor marrom 29%

Ausência de dor de forte intensidade e constante 29% Fraturas 29%

Ausência de fratura 29% Calcifilaxia 29%

Ausência de tumor marrom 29% Sintomas graves incapacitantes 29%

Pacientes aderentes ao tratamento e dieta 14% Progressão de calcificação ectópica 14%

Pacientes que apresentem intolerância ao uso 
dos ativadores do receptor da vitamina D 

14% Progressão da perda da massa óssea 14%

- - Anemia resistente à eritropoietina 14%

* Percentuais referentes a sete especialistas no total.
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às complicações cirúrgicas, devido ao baixo percentual de 
ocorrência, o custo total ponderado foi de R$ 17,14 (Tabela 7). 

Para a fratura de fêmur (paciente não operado, com 
PTH acima de 800 pg/mL), o custo ponderado final foi de 
R$ 188,69, considerando um custo total de R$ 1.257,90 apli-
cado a um percentual de ocorrência de 15%. Para os eventos 
cardiovasculares, o custo ponderado para o tratamento do 
IAM e AVE foi de R$ 149,72, considerando-se os percentuais 
de ocorrência com base no estudo EVOLVE (EVOLVE Trial In-
vestigators et al., 2012). Eventos cardiovasculares como calci-
ficações arteriais, valvares e coronarianas foram considerados 
não quantificáveis, ou seja, apenas “marcadores” de risco e 
morbidade da doença, portanto não foram considerados na 
análise de uso dos recursos. 

Análise de sensibilidade
Uma análise de sensibilidade foi desenvolvida com o objetivo de 
comparar o custo do tratamento com cinacalcete em dois ce-

nários principais: cenário de dose máxima (conforme estipulado 
em bula) versus o cenário que considerou a dose média do me-
dicamento descrito no estudo EVOLVE (66,8 mg/dia). Os custos 
totais, para os diferentes cenários, foram de R$ 27.712,95 e de R$ 
11.924,13, respectivamente. Uma comparação entre os dois ce-
nários demonstrou uma diferença de 57%, com um incremento 
de R$ 15.788,82 para o cenário de dose máxima (Figura 1).

Uma comparação entre os custos dos procedimentos 
como PTX, tratamento do IAM, AVE e fratura de fêmur pra-
ticados pelo SUS e aqueles descritos na tabela TUNEP (2005) 
demonstrou grande defasagem entre os custos obtidos 
nessas duas fontes. Nesta análise, os custos individuais ob-
servados na tabela TUNEP, para cada procedimento, foram 
somados aos custos de diária de hospitalização (incluídos 
cuidados em terapia intensiva), gerando o valor total de cada 
procedimento. Em particular para fratura de fêmur, foram 
considerados 30 dias de tratamento conservador. Os custos 
finais calculados via TUNEP foram de R$ 4.204,34 para PTX,  

Tabela 6. Custo da paratireoidectomia

% de utilização Quantidade Custo unitário Custo final

Pré-operatório 100% 1 R$ 496,73 R$ 496,73

Cirurgia 100% 1 R$ 1.013,38 R$ 1.013,38

Pós-operatório 100% 1 R$ 15.331,74 R$ 15.331,74

TOTAL R$ 16.841,85

Tabela 7. Custo ponderado do manejo das complicações cirúrgicas

% de ocorrência Custo unitário Custo final

Lesão do nervo laríngeo recorrente unilateral 1,00% R$ 122,54 R$ 1,23

Lesão do nervo laríngeo recorrente bilateral 0,50% R$ 187,94 R$ 0,94

Hematoma 1,36% R$ 0,00 R$ 0,00

Neuropraxia do laríngeo recorrente 1,50% R$ 122,54 R$ 1,84

Infecção hospitalar (cirúrgico/PNM/ITU) 4,00% R$ 171,93 R$ 6,88

Sangramento 5,00% R$ 125,28 R$ 6,26

TOTAL   R$ 17,14

PNM: pneumonia; ITU: infecção do trato urinário.

Tabela 5. Custo anual do tratamento com cinacalcete (medicamento e acompanhamento)

% de utilização Quantidade Custo unitário Custo final

Cinacalcete 100% 1890* R$ 14,66 R$ 27.707,40

Consultas 0% 0 R$ 10,00 R$ 0,00

Cálcio (incremental) 100% 3 R$ 1,85 R$ 5,55

Fósforo 0% 0 R$ 1,85 R$ 0,00

PTH 0% 0 R$ 43,13 R$ 0,00

Fosfatase alcalina 0% 0 R$ 2,01 R$ 0,00

TOTAL R$ 27.712,95

* Dose total anual de cinacalcete, considerando três semanas em média para cada ajuste de dose. 
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R$ 4.010,95 para IAM, R$ 3.349,25 para AVE e R$ 12.796,50 para 
fratura de fêmur (30 dias de tratamento). Comparados aos va-
lores pagos pelo SUS, estes representaram um incremento de 
77%, 55%, 63% e 90%, respectivamente. 

Discussão

A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) compreende 
estudos e metodologias de avaliação sistemática das con-
sequências da utilização de intervenções na saúde, tendo 
como principal propósito a qualificação dos processos para 
definição de prioridades, alocação de recursos e implantação 
de programas e políticas de saúde.

A Lei nº 12.401/2011 introduziu mudanças importantes no 
processo de avaliação da incorporação de tecnologias em 
saúde no âmbito do SUS. Dentre elas, destaca-se a criação da 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
(Conitec) (Gadelha, 2003).

A Conitec, órgão colegiado de caráter permanente, inte-
grante da estrutura regimental do Ministério da Saúde (MS), 
tem por objetivo assessorar o MS nas atribuições relativas a 
incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saú-
de, bem como na constituição ou alteração de protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas empregados no SUS. 

Segundo a Conitec, os critérios usados para emissão de 
pareceres sobre incorporação de tecnologias no SUS incluem: 
a) busca ampla de estudos publicados e não publicados;  
b) avaliação crítica da melhor evidência disponível conside-
rando desfechos clinicamente relevantes; c) necessidades 
médicas não atendidas da população e prioridades da políti-
ca de saúde; d) caracterização do mercado e escolha de com-
paradores (alternativas terapêuticas); e) avaliação da logística 
e estrutura necessária para implantação da nova tecnologia; 
f) avaliação de estudo de custo-efetividade submetido pelo 
demandante; g) análise de impacto orçamentário.
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 Cálcio (incremental) R$ 5,55 R$ 5,55

 Cinacalcete 30 mg R$ 27.707,40 R$ 11.918,58

Figura 1. Comparação entre os custos totais anuais nos cenários 
de dose máxima (1) e dose utilizada de cinacalcete no 
estudo EVOLVE (2).

Um exemplo da atuação da Conitec foi o processo de 
avaliação do medicamento cinacalcete para o tratamento 
do HPTS em pacientes com DRC, refratários ao tratamento 
convencional. No dia 5/9/2013, os membros da Conitec pre-
sentes na reunião do plenário deliberaram, por unanimidade, 
por não recomendar a incorporação ao SUS (Diário Oficial da 
União, 2013). Apesar da negativa, o plenário declarou que con-
siderava necessária a revisão dos Protocolos Clínicos e Diretri-
zes Terapêuticas de Osteodistrofia Renal e Hiperfosfatemia do 
MS, momento em que o cinacalcete seria novamente avalia-
do quanto ao seu potencial benefício clínico para um grupo 
específico e bem delimitado de pacientes com DRC e HPTS.

O painel de especialistas descrito, composto por especia-
listas convidados e responsáveis pelos dados analisados neste 
artigo, objetivou responder à seguinte questão: “potencial be-
nefício clínico para um grupo específico e bem delimitado de 
pacientes com DRC e HPTS”, demandada pelos membros da 
Conitec, quanto ao grupo elegível para o uso do cinacalcete.

Os resultados descritos nesse artigo foram apresentados 
à Conitec, que decidiu pela recomendação favorável à in-
corporação do cloridrato de cinacalcete para pacientes com 
HPTS e DRC no âmbito do SUS, em setembro de 2015 (Diário 
Oficial da União, 2015).

 A PTX ainda é o tratamento de escolha para pacientes 
com HPTS grave (Custódio et al., 2013) ou que se tornam re-
fratários à terapia medicamentosa, apresentando resultados 
satisfatórios em termos de melhora da pressão elevada, ane-
mia, status nutricional, metabolismo lipídico e glicídico, força 
muscular e da qualidade de vida (Goldenstein et al., 2013). 
Convém ressaltar que a PTX e o tratamento medicamento-
so não são excludentes no cuidado do paciente com DRC e 
HPTS. Um número significativo de pacientes em fase precoce 
do HPTS será beneficiado com o uso de cinacalcete, com in-
terrupção da progressão da doença e prevenção da neces-
sidade de uma PTX e das complicações do HPTS avançado. 
Nos pacientes nessa fase da doença, o uso do cinacalcete 
pode representar uma terapia de suporte até a realização 
da PTX, e naqueles com HPTS avançado que não tenham 
condições clínicas para realizar a PTX, o uso do cinacalcete 
representa terapêutica útil, em relação ao tratamento con-
vencional. (Komaba et al., 2012). 

Destaca-se também que os resultados obtidos por meio 
do painel de especialistas indicam a lacuna terapêutica exis-
tente no SUS, até que ocorra a incorporação do cinacalcete 
para os pacientes com níveis de PTH acima de 800 pg/mL, 
uma vez que a realização da PTX é a única opção disponível. 
De acordo com os especialistas, estima-se que 76% dos pa-
cientes nessas condições têm indicação para a realização da 
cirurgia. Contudo, apenas 18% desses pacientes apresentam 
condições ideais para o procedimento. Dessa forma, como 
não há alternativas para o manejo dessa população, mais de 
70% dos pacientes são encaminhados para cirurgia no SUS.
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O HPTS é uma das mais graves complicações em pacien-
tes com DRC, uma vez que está relacionado a eventos car-
diovasculares, considerados a maior causa de mortalidade 
nessa população (Oliveira et al., 2011). Considerando-se que 
44% da população dialítica têm HPTS, o número de pacientes 
acometidos pela doença se eleva proporcionalmente ao nú-
mero de pacientes em diálise (Custódio et al., 2013). 

No Brasil, o HPTS ganhou atenção ao seu tratamento a 
partir da década de 1980. No entanto, o tratamento medica-
mentoso disponível no SUS (quelantes de P e calcitriol) não 
tem sido suficiente para controlar de maneira efetiva a doen-
ça. Dessa forma, a prevalência de casos graves de HPTS tem 
aumentado, principalmente porque a demanda de PTX não 
tem sido correspondida. Filas à espera da cirurgia podem ser 
observadas nos poucos serviços especializados e capacita-
dos para a realização do procedimento. Além disso, a maior 
porcentagem de pacientes em espera na fila evolui para 
óbito, quando comparada àquela dos que são submetidos 
ao procedimento (Goldenstein et al., 2013). Essas filas, na sua 
maioria, são compostas por pacientes que não teriam indica-
ção real ao procedimento cirúrgico caso o tratamento medi-
camentoso efetivo, com cinacalcete, estivesse disponível. De 
fato, é por esse motivo que, segundo o painel de especialis-
tas desse estudo, se observa um número quase 70% maior 
de pacientes que são encaminhados à cirurgia, comparado 
ao que efetivamente teria indicação a ela. Essa cifra se aproxi-
ma da porcentagem de pacientes com real indicação ao uso 
de cinacalcete e que não têm acesso ao tratamento. 

Esse cenário se agrava quando se observa que os pacien-
tes com HPTS grave devem obrigatoriamente ser priorizados 
para a cirurgia, expondo assim um paciente grave (HPTS + 
doença cardiovascular) a um risco cirúrgico que poderia ser 
evitado. Se por um lado a PTX é um tratamento definitivo 
do HPTS, por outro devem-se considerar as complicações de 
médio e longo prazo que ocorrem após o procedimento; por 
exemplo, casos de recidiva do HPTS ou mesmo de hipopara-
tireoidismo com consequente agravamento da calcificação 
vascular são relatados na literatura (London et al., 2008). Por 
fim, a não prevenção do HPTS ou seu tratamento inadequa-
do favorece a gravidade da doença, aumentando as comor-
bidades, piorando a qualidade de vida e comprometendo 
potencialmente o transplante renal futuro. 

Conclusão

O resultado obtido por meio do painel com os especialistas 
permitiu calcular a população elegível e os custos totais do 
tratamento com cinacalcete e PTX. Além disso, estimou-se 
que 76,3% dos pacientes são indicados para a PTX por falta 
de outras opções terapêuticas para o tratamento do HPTS, 
ou seja, pacientes que são considerados não responsivos ao 
tratamento com as opções terapêuticas disponíveis no SUS.
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Health production function for elderlies: the European case
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RESUMO
Objetivo: Estimar uma função de produção de saúde para indivíduos idosos acima de 50 anos, 
residentes em 14 países europeus. Métodos: Utilizando a base de dados Survey of Health, Ageing, 
and Retirement in Europe (SHARE) (2012), por meio de estimações de modelos Probit, buscou-se 
entender a relação entre as variáveis analisadas no estudo com o estado de saúde da população 
idosa e suas implicações para a formulação de políticas públicas. Resultados: Constatou-se que o 
fato de ser estrangeiro, o número de doenças crônicas, ser fumante, o número de consultas médicas 
realizadas nos últimos 12 meses e problemas associados ao alcoolismo estão negativamente rela-
cionados à boa saúde. Em contrapartida, encontrou-se que o logaritmo natural da renda, a prática 
de atividade física, os anos de estudo, o consumo de frutas, o fato de realizar as três refeições diárias 
e a participação em atividades sociais aumentam a probabilidade de boa saúde. Observou-se ainda 
que o estado civil, no caso o fato de ser casado, não é estatisticamente significativo no modelo 
aplicado, assim como a idade e o sexo (ser do sexo feminino ou masculino) não exercem influência 
sobre a probabilidade de boa saúde. Conclusão: Os indicadores que se mostraram mais robustos 
para explicação da produção de saúde dos idosos foram prática de atividade física, participação em 
atividades sociais e os problemas com álcool. No que diz respeito à escolaridade, há clara evidência 
da melhora no estado de saúde quando o nível de escolaridade é mais elevado, o que também 
influencia a renda e muitas vezes a decisão de investir em saúde. 

ABSTRACT
Objective: Estimate a health production function for elderly people over 50 living in 14 Europe-
an countries. Methods: Using the database Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe 
( SHARE) (2012) by estimations of Probit sought to understand the relationship between the va-
riables analyzed in the study of the health status of the elderly population and its implications for 
public policy formulation. Results: It was found that the fact of being a foreigner, the number of 
chronic diseases, smoking, the number of medical consultations in the last 12 months, the alcohol 
related problems are negatively related to good health. In contrast, it was found that the natural 
logarithm of income, physical activity, years of study, the consumption of fruits, the fact of carrying 
out the three daily meals, and participation in social activities have an increased likelihood of good 
health. It was also observed that the marital status in the case, the fact of being married is not sta-
tistically significant in the model applied as well as the age and gender (being female or male) does 
not influence the probability of good health. Conclusion: The indicators that were more robust 
explanation for the production of health of the elderly were: physical activity, participation in social 
activities and problems with alcohol. With regard to education, there is clear evidence of improve-
ment in health status when the level of education is higher, which also influences the income, and 
often the decision to invest in health.
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Introdução

O objetivo deste artigo é estimar uma função de produção 
de saúde para os idosos com idade acima de 50 anos que 
residem na Europa utilizando os dados do Survey of  Health, 
Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) (2012). Existem es-
tudos importantes em relação à produção de saúde tanto 
teóricos quanto empíricos, como: Arrow (1963); Auster et al. 
(1969); Grossman (1972); Kassouf (1993); Sloan (2001); Barros 
(2003); Folland et al. (2008); Zweifel et al. (2009), com investi-
gações em vários países e regiões.

Folland et al. (2008) definem uma função de produção de 
saúde como a relação entre insumos e produtos. Entenda-se 
como insumos a assistência médica (como tratamentos, entre 
outros) e os serviços de saúde, por exemplo. Como produtos, 
o estado de saúde da população ou a própria saúde. Os auto-
res ressaltam, ainda, que o propósito da função de produção 
de saúde é descrever essa relação entre insumos e produtos 
num dado período de tempo, ou seja, o impacto de um in-
sumo, mantendo-se os demais constantes, sob a saúde dos 
indivíduos em um dado período de tempo. Para isso, em geral, 
utilizam-se taxas de mortalidade1, taxas de morbidade2 e dias 
de incapacidade na mensuração do estado de saúde dos indi-
víduos. Esses estudos se tornam relevantes na medida em que 
permitem compreender as variáveis que impactam no estado 
de saúde dos indivíduos. A partir dessa compreensão, pode-se 
formular políticas públicas baseadas em evidências buscando 
minimizar os riscos associados à saúde dos indivíduos, bem 
como reduzir as taxas de mortalidade e morbidade.

Outro fator importante para o estudo da função de pro-
dução de saúde é apontado por Grossman (1972, p. 350) 
quando afirma que a saúde produz dias saudáveis aumen-
tando o tempo disponível para atividades de trabalho, o que 
possibilita obter maiores salários. De acordo com o autor, dias 
doentes geram desutilidade e tempo perdido. Por essa razão, 
um aumento no estoque de saúde reduz essa desutilidade.

Este artigo se torna relevante na medida em que, a partir 
da estimação da função de produção em saúde para paí-
ses europeus, investiga o efeito dos fatores que impactam 
a saúde dos idosos. Busca-se compreender a relação entre 
as variáveis analisadas no estudo com o estado de saúde da 
população idosa e suas implicações para a formulação de 
políticas públicas.

Neste artigo é realizado um estudo econométrico para 
encontrar os fatores que afetam a produção de saúde em 14 
países europeus. São utilizados dados de uma pesquisa lon-

1 Taxa de mortalidade é um índice demográfico que reflete o 
número de mortes registradas por 1.000 habitantes em um 
dado período de tempo.

2 Taxa de morbidade é a taxa de portadores de determinada 
doença em relação à população total de estudo em um dado 
período de tempo.

gitudinal realizada em 20 países europeus. Os países contem-
plados neste estudo são: Áustria, Alemanha, Suécia, Holanda, 
Espanha, Itália, França, Suíça, Bélgica, República Tcheca, Polô-
nia, Portugal, Eslovênia e Estônia. O banco de dados contem-
pla informações sobre educação, saúde, finanças pessoais, 
de uma amostra de homens e mulheres acima de 50 anos. 

As principais conclusões deste trabalho foram que ser 
estrangeiro, o número de doenças crônicas, ser fumante, o 
baixo número de consultas médicas realizadas nos últimos 12 
meses e problemas associados ao alcoolismo estão negati-
vamente relacionados à boa saúde dos indivíduos. Por outro 
lado, encontrou-se que a renda, a prática de atividade física, 
os anos de estudo, o consumo de frutas, o fato de realizar as 
três refeições diárias e a participação em atividades sociais 
aumentam a probabilidade de boa saúde.

O artigo está organizado em mais cinco seções, além des-
sa introdução. Na segunda seção é apresentada a fundamen-
tação teórica que aborda as funções de produção de saúde. 
Na terceira é apresentada a estratégia empírica utilizada para 
estimar a função de produção em saúde, bem como os da-
dos e as variáveis utilizadas. Na quarta seção, analisam-se os 
resultados encontrados comparando com o que a literatu-
ra aponta, e, na quinta, por fim, apresentam-se as principais 
conclusões do artigo.

A função de produção de saúde
Nesta seção, apresenta-se uma breve revisão da literatura in-
ternacional sobre funções de produção de saúde, o principal 
modelo utilizado para, em seguida, descrever de forma resu-
mida o modelo de Grossman (1972). 

O modelo de Grossman (1972) é a grande referência nos 
estudos de produção de saúde e é amplamente discutido 
por diversos autores. Grossman (1972) percebe a saúde como 
um bem fundamental. Nesse modelo a procura por cuidados 
de saúde é uma demanda derivada que pode ser vista como 
um bem de consumo (conforme as funções de utilidade) e 
como um bem de investimento em que os indivíduos alo-
cam seu tempo entre trabalho, lazer e outras atividades para 
produzir dias saudáveis. Grossman (1972) tende a concentrar-
-se sobre a demanda de investimento para a saúde. 

Para Grossman (1972), produção de saúde é feita por meio 
de insumos diretos, os quais incluem tempo, cuidados médi-
cos, dieta, exercícios físicos, habitação e outros bens de mer-
cado. Além disso, a função de produção de saúde depende 
também de “variáveis ambientais”, sendo a mais importante 
o nível de educação do indivíduo, que altera a eficiência do 
processo de produção. 

O modelo de Grossman 
Grossman (1972) estrutura um modelo de demanda de saúde 
com a finalidade de verificar como o nível de problemas de 
saúde, medido pelos índices de mortalidade e morbidade, 
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influencia a quantidade e a produtividade do trabalho. Nesse 
modelo, o nível de saúde de um indivíduo não é exógeno, 
mas depende, pelo menos em parte, dos recursos alocados 
para a sua produção. 

As principais variáveis   independentes na produção de 
saúde e cuidados médicos no modelo de Grossman (1972) e 
em suas regressões são: idade do indivíduo, número de anos 
de estudo, salário semanal, renda familiar, e estoque de saú-
de. A saúde pode ser considerada um bem de capital, pois 
não deprecia tão rapidamente. 

Para Grossman (1972) o tempo é o maior recurso que o 
indivíduo possui, por isso ele assume que o investimento 
em saúde (I) é produzido pelo tempo gasto para melhorar a 
saúde (TH) e os insumos de saúde adquiridos no mercado de 
bens e serviços (M). Dessa forma, tem-se que:

I = I (M, TH);   ∂I   >  0;   ∂I   >  0
∂TH∂M

onde,
I = investimento em saúde; 
M = os insumos saúde de mercado (serviços médicos, medi-
camentos etc.); 
TH = tempo gasto melhorando a saúde (atividade desportiva, 
dieta etc.);
B = produção de bens domésticos (leitura, brincar, preparar 
refeições, ver televisão etc.); 
TB = tempo gasto na produção do bem doméstico.

A produção de bens domésticos (B) se dá através do tem-
po (TB) e dos bens comprados no mercado (X), dessa forma,

B = B (X, TB);   
∂B   >  0;   ∂B   >  0

∂TB∂X

É importante observar que o indivíduo que deseja com-
prar bens de mercado (M), como tratamento médico e ou-
tros bens (X), precisará trocar uma parte do seu tempo por 
renda (mercado de trabalho TW). Para o autor, a procura por 
cuidados de saúde é uma escolha individual por meio do 
consumo de bens e serviços adequados. O tempo que o in-
divíduo possui, de acordo com Grossman (1972), deverá ser 
distribuído entre trabalho, produção de saúde, lazer, além do 
tempo perdido pela falta de saúde. A saúde é exigida pelos 
consumidores como uma mercadoria de consumo em que 
dias doentes são uma fonte de desutilidade, como merca-
doria de investimento, que determina a quantidade total de 
tempo disponível para as atividades de mercado e não mer-
cado. Ou seja, um aumento no estoque de saúde reduz o 
tempo perdido a partir dessas atividades, e o valor monetário 
dessa redução é um índice de retorno de um investimento 
em saúde. No modelo de Grossman (1972), os fatores que 
afetam o capital saúde são: idade, salário, educação e incer-
teza. Além disso, o autor afirma que a saúde ótima diminuirá 

à medida que o indivíduo envelhecer e que o investimento 
bruto em saúde também aumentará com o envelhecimento. 
O modelo sugere que aumentos na taxa salarial do indiví-
duo incentivam o aumento de seu estoque de saúde, já que 
ele observa a perda que teria em função de uma doença, ou 
seja, é a busca por dias saudáveis. 

Para Auster et al. (1969), uma renda mais alta pode gerar 
um consumo de produtos de maior qualidade, melhores 
condições de moradia, o que pode influenciar positivamente 
a saúde dos indivíduos. Entretanto, essa afirmação nem sem-
pre é verdadeira, pois uma maior renda não conduz necessa-
riamente a níveis mais elevados de saúde, ou seja, o indivíduo 
que possui uma renda superior não necessariamente investi-
rá mais na produção de saúde. Assim, quando os salários au-
mentam, cresce também o custo de oportunidade do tempo 
porque muitos insumos de saúde requerem o investimento 
de tempo (tal como prática de atividade desportiva, consul-
tas médicas, ou cozinhar). No curto prazo, o aumento salarial 
pode reduzir a saúde. Assim, a renda associada com maior 
nível educacional pode ou não melhorar a saúde (Cutler & 
Lieras-Muney, 2014, p. 232). 

Ao analisar o nível educacional, Grossman (1972) ressal-
ta que indivíduos com maior escolaridade são produtores 
mais eficientes de saúde, ou seja, a educação contribui para 
a compreensão do que não é saudável, como fumo, álcool, 
drogas, entre outros, além de aumentar o interesse de co-
municação com médicos e demais agentes da saúde. Além 
disso, para Auster et al. (1969), a escolaridade melhora a efi-
ciência de comunicação com médicos e aumenta os cuida-
dos preventivos de saúde. 

Os resultados empíricos mais importantes obtidos por Gros-
sman (1972) foram que a educação tem um coeficiente positivo 
e estatisticamente significativo na demanda de saúde. O custo 
marginal de produção de adições brutas de capital de saúde é 
cerca de 7,1% mais baixo para os consumidores com 11 anos de 
educação formal em comparação com aqueles com 10 anos, e 
um aumento na idade simultaneamente reduz a saúde e eleva 
as despesas médicas. A conclusão fundamental do modelo é 
que a saúde é um bem durável. A ideia é de que os indivíduos 
já possuem um estoque inicial de saúde que se depreciará ao 
longo do tempo, mas que poderá ser aumentada por meio de 
investimento (Grossman, 1972).

As contribuições do modelo são evidentes e permitiram 
compreender os determinantes da saúde e da alocação dos 
recursos, como tempo e renda por parte dos indivíduos, na 
sua produção de saúde.

Revisão da literatura

Estudos sobre função de produção de saúde são frequentes 
na área de economia da saúde. Nesta seção são apresenta-
dos estudos teóricos e empíricos sobre a função de produ-
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ção de saúde. Dentre eles, destacam-se Arrow (1963); Auster 
et al. (1969); Grossman (1972); Barros (2003); Straus & Thomas 
(2008); Zweifel et al. (2009) e Sloan & Hsieh (2012).

Além do modelo de Grossman (1972), descrito na seção 
anterior, outro estudo pioneiro sobre função de produção 
de saúde é de Auster et al. (1969), que enfatizam a relevância 
do papel do governo ao oferecer patrocínio, possibilitando 
mais pesquisas médicas, financiamento da assistência mé-
dica, construção de hospitais, entre outros. Os autores têm 
como propósito encontrar formas de melhorar a saúde dos 
indivíduos. Eles afirmam que, uma vez que o processo de 
produção muda o estado de saúde da população, os serviços 
médicos devem ser considerados um produto na produção 
de saúde.

McGuire et al. (2005) e Zweifel et al. (2009) destacam o 
modelo de Grossman (1972) pela sua relevância no estudo 
da economia da saúde. Os autores afirmam que a saúde é 
um bem altamente valorizado e um pré-requisito para outras 
atividades e que sua falta limita os indivíduos na apreciação 
dos bons momentos da vida. 

O trabalho teórico de Arrow (1963) constitui um dos 
grandes marcos da economia da saúde e dos estudos sobre 
a função de produção de saúde. Para Arrow, a saúde é um 
estoque de capital. O autor utiliza um modelo que explica 
variações na saúde e na assistência médica, analisa as varia-
ções nas curvas de oferta e demanda de capital de saúde. 
Observa-se que um aumento na taxa de depreciação sobre 
o estoque de saúde, em função da idade, desloca a curva 
de oferta para cima, e a curva de demanda também leva a 
um aumento na taxa de salários e educação dos indivíduos. 
Parece natural supor que os gastos com os cuidados médicos 
aumentam com a idade. O autor prevê ainda que a demanda 
do consumidor para a saúde e cuidados médicos deve ser 
positivamente correlacionada com sua taxa de salário, e que 
se a educação aumenta a eficiência com que os investimen-
tos brutos em saúde são produzidos, então o mais educado 
exigiria um estoque ideal maior de saúde (Arrow, 1963). De 
acordo com Arrow (1963), as variáveis idade e escolaridade são 
analisadas sem assumir se estão positiva ou negativamente cor-
relacionadas com a opção dos indivíduos por cuidar da saúde, 
mas   entram na análise por meio do seu impacto no custo de 
capital de saúde e na sua eficiência marginal, possibilitando fa-
zer previsões consistentes a respeito dos seus efeitos sobre os 
níveis de saúde e cuidados médicos.

O nível de escolaridade pode influenciar a saúde dos in-
divíduos, pois, em geral, quanto maior a escolaridade, maior a 
renda. O fato de possuir maior renda sugere que tenham me-
lhores condições de investir em assistência à saúde e um nível 
educacional mais elevado sugere que os indivíduos tenham 
maior atenção ao seu estado de saúde, procurem manter-se 
saudáveis e façam investimentos em saúde. Estudos empí-
ricos sobre o papel da escolaridade na saúde mostram que 

os anos de estudo melhoram diretamente a capacidade de 
o indivíduo produzir saúde. Além disso, apontam que, se a 
escolaridade de uma mulher a torna mais eficiente na produ-
ção de sua saúde, isso também deveria melhorar a saúde de 
seus filhos, e as estimativas do efeito da escolaridade nesse 
caso foram confirmadas (Folland et al., 2008, p. 197-201).

A estimação da função de produção de saúde pode ser 
aplicada a indivíduos, como mostra o modelo de Grossman, 
mas também a populações. Auster, Levenson, Sarachek 
(1969) foram os primeiros pesquisadores a aplicar a função 
de produção a populações. Em seu estudo, a relação entre 
mortalidade de negros e variáveis ambientais e de cuidados 
médicos foi examinada por meio de uma análise de região 
em 1960. Os estudos de Fayissa & Traian (2011), Bloom et al. 
(2004) e Bayati et al. (2013) adotam tal perspectiva.

Fayissa & Traian (2011), utilizando dados em painel, a par-
tir de dados do World Bank, Eurostat (European Union data 
bank), United Nations Development Programme (UNDP) e 
World Health Organization (WHO), estimaram uma função de 
produção de saúde para 13 países da Europa de 1997 a 2005. 
Os autores analisaram fatores econômicos, demográficos, 
ambientais e de estilos de vida com o intuito de investigar 
a forma mais eficiente para alocação dos recursos na melho-
ra do estado de saúde dos países selecionados. Os resulta-
dos encontrados indicaram que o crescimento econômico 
(medido pelo PIB), o investimento em capital humano e as 
residências em áreas urbanas melhoram o estado de saúde 
dos indivíduos dos países analisados. Para o estudo, os au-
tores utilizaram o modelo de Grossman (1972), que verifica 
a influência da saúde na produtividade do trabalho e na dis-
tinção entre procura de serviços médicos e saúde. A mortali-
dade infantil como reflexo da expectativa de vida foi utilizada 
como variável dependente, e as variáveis explicativas foram 
o produto interno bruto (PIB) per capita, os cuidados com 
saúde (despesas per capita), a disponibilidade de alimentos, 
educação, consumo de álcool, população, população urbana 
e emissões de CO

2
. Os autores encontraram como resultados 

que o crescimento econômico, o investimento na formação 
de capital humano e a residência em áreas urbanas reduzem 
a mortalidade infantil, melhorando o estado de saúde dos 
países do Leste Europeu. Além disso, a educação está posi-
tivamente relacionada ao melhor estado de saúde dos in-
divíduos. Outro achado desse estudo foi que a urbanização 
possibilita acesso a cuidados médicos e a redução da polui-
ção diminui o risco de diversas doenças.

Bayati et al. (2013) também realizaram um estudo economé-
trico com dados em painel para estimar a função de produção 
em 21 países da região do mediterrâneo, baseados no modelo 
de Grossman. Os autores verificaram que o estado de saúde da 
população pode ser influenciado por oportunidades de em-
prego, pois a taxa de empregabilidade afeta positivamente a 
longevidade da população. O principal resultado foi que as po-
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líticas de estabilização econômica desempenham um impor-
tante papel na melhoria da saúde das populações estudadas.

Jacinto et al. (2010) analisaram o impacto do emprego e 
da renda sobre a mortalidade no Brasil de 1981 a 2002 por 
meio de um estimador de variáveis instrumentais generali-
zadas (GMM). Os autores partem de duas hipóteses distintas: 
uma apresentada por Rhum (2000) em que elevadas taxas 
de emprego e rendas estão associadas a maior mortalidade, 
e outra apresentada por Brenner & Mooney (1983), a qual 
encontra o resultado inverso, ou seja, emprego e renda são 
associados a menor mortalidade. Os resultados encontrados 
pelos autores apontaram que a taxa de mortalidade foi maior 
no período de recessão econômica, o que sugere que uma 
melhoria nas condições macroeconômicas (emprego e ren-
da) pode reduzir a taxa de mortalidade. A variável renda por 
vezes se mostrou ambígua, e o sinal positivo retornado na es-
timativa de efeitos fixos e aleatórios indica que, quanto maior 
o nível de renda, maior a taxa de mortalidade. Os períodos 
de recessão podem influenciar no comportamento dos indi-
víduos, pois nessa fase aumentam os níveis de estresse, insta-
bilidade e ansiedade causados pela perda ou possível perda 
do emprego, o que pode induzir os indivíduos à redução dos 
cuidados com a saúde. O estudo evidencia a importância de 
políticas públicas que visem à geração de empregos com a 
finalidade de melhorar as condições econômicas e a quali-
dade de vida e contribuir para a redução da mortalidade no 
país (Jacinto et al., 2010).

De acordo com a literatura é possível identificar que as ca-
racterísticas da relação entre diferentes níveis educacionais, 
idade e nível de renda da população são apontadas com o 
objetivo de analisar o impacto na produção e demanda por 
saúde. Sousa, Santos, Jacinto (2013) encontraram, utilizando 
modelos Probit e microdados da PNAD 2008, para o Nordes-
te, que a escolaridade tem efeito forte e positivo sobre a saú-
de dos indivíduos.

Bloom et al. (2004) estimam o efeito da saúde sobre o cres-
cimento econômico avaliando a experiência de trabalho e a 
saúde dos indivíduos. Os autores ressaltam que a maioria dos 
estudos que apontam a qualidade do trabalho, sob o viés do ca-
pital humano contribuindo para o crescimento econômico, não 
avalia a relação do efeito da saúde, mas sim sua relação com a 
educação. No entanto, a saúde é essencial para o capital huma-
no na medida em que trabalhadores com melhor saúde conse-
quentemente serão mais produtivos, ausentando-se menos do 
trabalho e recebendo salários mais altos. Sob a perspectiva da 
expectativa de vida, há um efeito positivo significativo sobre a 
taxa de crescimento econômico. Encontrou-se que a melhora 
de um ano na expectativa de vida da população contribui para 
um aumento de 4% na produção, ou seja, na produtividade do 
trabalho. Os resultados encontrados corroboram e justificam a 
necessidade de aumento das despesas para melhorar a saúde, 
já que, além de melhorar o bem-estar dos indivíduos, aumenta 

a produtividade para o trabalho, contribuindo consequente-
mente para o crescimento econômico.

Nesse contexto, uma questão relevante apontada por Sloan 
(2001) é que alguns indivíduos não estão bem informados em 
relação a saúde e a assistência à saúde. Se tivessem maior infor-
mação, tomariam decisões mais acertadas na procura de cuida-
dos com a saúde. Conforme o autor, a demanda por saúde varia 
de acordo com o estado de saúde do indivíduo, exceto os casos 
de eventos não planejados como ataques cardíacos e aqueles 
que não são possíveis de planejar ou prever antes que ocorram.

No que tange às variáveis em análise neste artigo, estu-
dos como de Sirven e Debrand (2012), a partir de modelos 
Probit, utilizando dados do SHARE, que também serão uti-
lizados neste estudo, para onze países europeus, encontra-
ram que a probabilidade de ter um mau estado de saúde 
aumenta com a idade, e um nível de educação mais elevado 
reduz a probabilidade de problemas de saúde. A renda está 
positivamente relacionada à boa saúde dos indivíduos.

Brunello et al. (2015) utilizaram dados do SHARE e do En-
glish Longitudinal Study of Ageing (ELSA) para investigar o 
papel da educação e dos comportamentos de saúde na fun-
ção de produção de saúde. Os autores verificaram que um 
ano adicional de escolaridade reduz a saúde em 4% a 6,4% 
para as mulheres e de 4,8 a 5,4% para os homens. 

Barros (2003) analisa os efeitos dos estilos de vida sobre o 
estado de saúde da população de Portugal. Para isso, avalia 
os comportamentos individuais da população a partir de da-
dos do Instituto Nacional de Estatística e utiliza um modelo 
Probit Ordenado. Como resultados, o autor encontra que as 
mulheres apresentam um estado de saúde inferior ao dos 
homens. No que diz respeito à idade, observa que um au-
mento da idade reduz o estado de saúde do indivíduo. Em 
relação ao nível educacional, quanto maior, melhor o estado 
de saúde. Quanto às decisões individuais de estilo de vida, o 
fato de ser fumante não apresentou relação estatisticamente 
significativa com a saúde do indivíduo, o que foi considerado 
surpreendente para o caso português. O baixo consumo de 
álcool (nunca, ou raramente) mostrou-se associado a um me-
nor estado de saúde, a prática de atividade física intensa in-
dicou um melhor estado de saúde em comparação aos que 
não realizam nenhuma atividade física, e o fato de possuir 
doenças como diabetes, asma e hipertensão mostrou-se as-
sociado a menor estado de saúde. O estudo de Barros (2003) 
traz contribuições bastante interessantes no que se refere ao 
consumo de cigarros e álcool não esperados. De acordo com 
o autor, não foram observados efeitos negativos fortes asso-
ciados ao consumo de cigarros e álcool que são comumente 
observados em outros estudos. O autor enfatiza a importân-
cia da teoria de Grossman (1972), retomando-a no decorrer 
da análise dos resultados que fornecem subsídios para a me-
lhoria do estado de saúde da população de Portugal, bem 
como sugerem estudos em outros países.
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Além dos fatores individuais e ambientais, a produção de 
saúde também é afetada por outros elementos. Dentre eles 
estão a família, o capital social e a imigração. Estudos como 
os de Folland et al. (2008) e Kassouf (1993) apontam que a fa-
mília tem um papel importante na produção de saúde, pois 
o estilo de vida influencia na qualidade da saúde, uma vez 
que hábitos como fumo e bebidas alcoólicas oferecem riscos 
à saúde. Por isso cuidados e investimentos por parte dos pais 
na saúde de seus filhos e campanhas públicas de rádio e tele-
visão sobre saúde constituem-se em fatores protetores para 
a saúde das crianças.

Fiorillo & Sabatini (2015) estimaram modelos Probit para 
analisar a relação entre capital social e a saúde autoavaliada 
na Itália. Os resultados indicaram que a educação é um im-
portante fator para a saúde. A probabilidade de percepção 
de boa saúde aumenta com a conclusão do ensino médio e 
se eleva ainda mais em indivíduos com cursos de graduação 
e pós-graduação. Além disso, a idade está negativamente 
relacionada com a boa saúde, e o desemprego aumenta a 
probabilidade de má saúde e as taxas de depressão. E um 
ponto importante do estudo dos autores é que os indivíduos 
que se reúnem com os amigos todos os dias ou várias vezes 
por semana são 4,8% mais propensos a relatar boa saúde. 

Choi (2009) compara a experiência de cuidados de saúde 
entre três grupos de imigrantes no Havaí: filipinos, coreanos 
e indivíduos das Ilhas Marshall (os marshallianos) situados em 
diferentes contextos sociais. A partir de pesquisas domicilia-
res realizadas com adultos imigrantes em relação ao acesso 
aos cuidados de saúde, seguro-saúde oferecido pelo Estado, 
características sociodemográficas, fatores linguísticos, cul-
turais e o capital social da comunidade, o autor encontrou 
como resultados que, no caso dos imigrantes filipinos, estes 
não receberam benefícios por assistência de seguro-saúde 
do Estado. No entanto, os altos níveis de cuidados de saú-
de, os recursos (profissionais de saúde, clínicas, e as redes de 
segurança), além do capital social dentro da comunidade 
filipina, permitiram-lhes ter melhor acesso aos cuidados de 
saúde do que os imigrantes coreanos, que têm maior ren-
da e escolaridade. Observou-se ainda que as redes/contatos 
com família/parentesco estão associados a melhores níveis 
de acesso aos cuidados de saúde dos imigrantes. Apesar de 
possuir status socioeconômico mais baixo, os imigrantes das 
Ilhas Marshall relataram maior acesso aos cuidados de saúde 
do que os outros dois grupos, o que pode ser explicado pela 
política de saúde do estado indisponível para os novos imi-
grantes dos outros dois grupos. 

Sendo assim, Choi (2009) ressalta que a restauração de 
elegibilidade para o seguro-saúde pública para outros imi-
grantes será essencial como forma de reduzir as disparidades 
existentes no acesso aos cuidados de saúde. Outro ponto 
importante é oferecer um espaço público que propicie aos 
recém-chegados auxílio e apoio, sem barreiras culturais e lin-

guísticas. Desse modo, o desenvolvimento e a mobilização 
de recursos da saúde e capital social são importantes para 
melhorar o acesso aos cuidados de saúde dos imigrantes. 

As evidências apontadas pelos estudos indicam que vá-
rios fatores impactam na produção de saúde do indivíduo, 
desde o estilo de vida até variáveis como nível educacional. 
Observa-se que os hábitos dos pais impactam significativa-
mente na saúde dos filhos. Parece ainda haver uma relação 
direta entre nível de renda, escolaridade e melhora nas con-
dições de saúde. Talvez seja possível supor que, com maior 
renda, os indivíduos alocariam mais recursos para cuidados 
com a saúde.

Métodos

A base de dados utilizada neste estudo foi construída a partir 
do SHARE, projeto multidisciplinar e multinacional que dispo-
nibiliza dados sobre a saúde, a situação socioeconômica e as 
redes sociais e familiares de indivíduos com 50 anos ou mais 
de 20 países europeus e Israel. Desde a primeira edição do 
SHARE, em 2004, foram realizadas cerca de 150.000 entrevis-
tas. O SHARE torna-se relevante por tratar-se de um projeto 
longitudinal que capta o caráter dinâmico do envelhecimen-
to da população. Além disso, nessa pesquisa constam dados 
socioeconômicos, demográficos, hábitos relacionados à saú-
de, tipos de doenças, biomarcadores, e rede social dos entre-
vistados. Atualmente, o SHARE está em fase de execução de 
sua sexta edição. Neste trabalho foram utilizados os microda-
dos da quarta edição do SHARE, que ocorreu em 2011/2012, 
na qual foram entrevistados 58.162 indivíduos em 40.112 la-
res. Um aspecto metodológico a destacar é que, no SHARE, 
são entrevistados os membros do agregado familiar com 
idade igual ou superior a 50 anos de idade e seus cônjuges, 
independentemente da idade dos seus cônjuges. Como o 
nosso objeto de estudo são os indivíduos acima de 49 anos, 
em nossas estimações foram excluídas as informações dos 
entrevistados com igual ou menor do que 50 anos de idade.

Para estimar a função de produção de saúde neste traba-
lho, utilizou-se como variável dependente uma variável binária 
que indica se o entrevistado declarou ter boa ou excelente saú-
de. As variáveis explicativas estão explicitadas na equação (3): 

Si = ß
0
 + ß

1
Es

i
 + ß2Nrdci + ß3Ci + ß4Ri + ß5Fi + ß6Ii + ß7Ati 

+ ß8Si + ß9Nrcmi + ß10Ei + ß11Cfi + ß12Tdi 

+ ß13Ai + ß14Csi + ui

Si = Indicador de saúde (”);
Esi = Estrangeiro
Nrcmi = Número de doenças crônicas;
Ci = Casado;
Ri = Ln renda total;
Fi = Fumante;
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Ii = Idade;
Ati = Atividade física;
Si = Sexo;
Nrcmi = Consultas médicas;
Ei = Escolaridade;
Cfi = Consumo de frutas ou legumes;
Tdi = Todas as refeições;
Ai = Alcoólatra;
Csi = Capital social
ßk = Parâmetros a serem estimados;
ui 

= Erro da regressão.
 
O Quadro 1 apresenta a explicação das variáveis do mo-

delo e os respectivos resultados esperados.
Os sinais e a significância dos coeficientes obtidos pela 

regressão Probit podem ser avaliados de forma semelhante 
às análises em relação à regressão linear de mínimos qua-
drados ordinários. Entretanto, a interpretação dos resultados 
de modelos Probit é diferente, uma vez que os coeficien-
tes (β′s) indicam a probabilidade de ocorrência de um even-

to (Y) quando o valor de uma variável explicativa (X) se altera. 
Dessa forma, as análises sobre os impactos das variáveis ex-
plicativas sobre a probabilidade de ocorrência do evento em 
estudo são realizadas considerando seus efeitos marginais 
(Greene, 2003, p. 665-668). Os sinais positivos ou negativos 
são determinados pelos coeficientes associados às variáveis 
explicativas e indicam a direção do impacto da variável. Para 
um coeficiente positivo, quanto maior for o valor do coefi-
ciente, maior é o poder de previsão da variável em relação à 
ocorrência do evento estudado, enquanto coeficientes nega-
tivos indicam uma redução da probabilidade de Y acontecer, 
ou seja, os sinais dos coeficientes indicam se há a redução 
ou aumento da probabilidade de os entrevistados relatarem 
ter boa saúde quando, por exemplo, ocorrem alterações em 
variáveis como renda ou escolaridade. 

Resultados 

Esta seção apresenta as estatísticas descritivas e, em seguida, 
analisa os resultados econométricos. Observam-se a variável 
dependente, boa saúde e, em relação ao gênero, nota-se que 
59,79% dos homens e 56,23% das mulheres relatam apresen-
tar boa saúde, de acordo com dados do SHARE 2012.

Neste artigo, estimou-se a função de produção de saúde 
da população utilizando dados de pessoas de 14 países da 
Europa. Com base na amostra desse trabalho, ou seja, indiví-
duos com idades acima de 50 anos, que residiam na Europa no 
ano de 2011/2012, observa-se que a Suíça apresentou a maior 
proporção de indivíduos que relataram ter excelente, muito 
boa ou boa saúde, com 82%. A seguir está a Holanda, onde 
70% dos entrevistados informaram ter boa saúde. Dos países 
que se destacaram por apresentar saúde ruim ou péssima es-
tão a Estônia com 71% e Portugal com 61%. 

A Figura 1 apresenta o percentual de indivíduos europeus 
idosos, acima de 50 anos, que declararam que seu estado de 
saúde é excelente, muito bom ou bom, por anos de estudo. 

Quadro 1. Explicação das variáveis do modelo

Variáveis Descrição Sinais 
esperados 

Saúde 
Saúde (1 = excelente, muito 
boa e boa; 0 = ruim e 
péssima). Var. dependente

Estrangeiro É estrangeiro (1 = sim; 0 = não) -

Nº doenças 
crônicas

Número de doenças crônicas -

Casado Indivíduo casado (1 = sim; 0 = não) +

Ln renda total
Logaritmo natural da renda total 
familiar (acima de 250 euros/mês)

+

Fumante
Indivíduo fumante
(1 = sim; 0 = não)

-

Idade 
Idade do indivíduo 
(acima de 50 anos)

-

Ativ. física
Indivíduo pratica atividade física 
(1 = sim; 0 = não)

+

Sexo Sexo (1 = feminino; 0 = masculino) +

Nº consultas 
médicas

Quantas vezes consultou o 
médico nos últimos 12 meses

-

Escolaridade Anos de estudo +

Frutas
Consumo de frutas e legumes 
todos os dias (1 = sim; 0 = não)

+

Todas as 
refeições

Realiza todas as refeições
(1 = sim; 0 = não)

+

Alcoólatra Alcoólatra (1 = sim; 0 = não) -

Capital social
Exerce alguma atividade 
social – igreja, voluntariado... 
(1 = sim; 0 = não)

+

 Fonte: elaborado pelas autoras.

Fonte: elaborada pelas autoras com dados do SHARE (2012).

Figura 1. Percentual de idosos com boa saúde segundo anos de 
estudo – Europa, 2011.
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A figura mostra que, à medida que os anos de escola-
ridade aumentam, o percentual de idosos com boa saúde 
também aumenta, comprovando o que a teoria retrata ao 
refletir sobre a relação entre escolaridade e a saúde dos in-
divíduos.

Um aspecto muito interessante que se observa ao anali-
sar os dados é que indivíduos com baixa escolaridade (0, 1, 2 
anos de estudo) apresentam proximidade entre a proporção 
de indivíduos que relataram ter excelente, muito boa ou boa 
saúde e aqueles que relataram ter saúde ruim ou péssima. 
Isso pode ser explicado por as condições socioeconômicas 
dos indivíduos com esse nível de escolaridade também ser 
bastante próximas.

Já em relação aos indivíduos que possuem mais de 12 
anos de estudos, o que equivale à conclusão do ensino mé-
dio, nota-se uma grande disparidade entre os que relataram 
ter excelente, muito boa e boa saúde, sendo 62,43% daqueles 
que relataram ter saúde ruim ou péssima com 37,57%, pro-

porção que se distancia cada vez mais quanto maior o nível 
de escolaridade. Isso fica evidente ao analisar indivíduos com 
25 anos de estudo, em que 78,79% relataram ter excelente, 
muito boa e boa saúde contra 21,21% que relataram ter saú-
de ruim ou péssima. 

As razões pelas quais há essa disparidade podem facil-
mente ser compreendidas, como mostraram também Arrow 
(1963), Auster et al. (1969), Folland et al. (2008), entre outros. 
Pessoas com maior escolaridade, em geral, possuem renda 
superior, o que possibilita maior acesso à informação e a ser-
viços de saúde, mais recursos para cuidados e tratamentos 
médicos, entre outros, cuidados com alimentação, prática de 
exercícios etc. As tabelas 1 e 2 apresentam a média das variá-
veis, por país. 

Os países que aparecem com maior média de indivíduos 
com doenças crônicas são a Estônia, Portugal, Espanha e Re-
pública Tcheca. A maior média de indivíduos fumantes foi 
constatada na Estônia, República Tcheca e Áustria. Já em re-

Tabela 1. Média das variáveis, por país – SHARE 2011

Variáveis Áustria Alemanha Suécia Holanda Espanha Itália França

Boa saúde 0,69 0,57 0,68 0,71 0,52 0,59 0,63

Nº doenças crônicas 1,40 1,47 1,22 1,18 1,66 1,49 1,41

Fumante 0,38 0,17 0,15 0,21 0,22 0,21 0,23

Pratica atividade física 0,63 0,65 0,65 0,69 0,36 0,47 0,48

Anos de escolaridade 8,28 12,10 9,61 12,59 7,82 8,76 11,15

Consome frutas 0,65 0,69 0,69 0,88 0,82 0,85 0,87

Realiza três refeições 0,78 0,82 0,80 0,90 0,93 0,87 0,87

Problema com álcool 0,03 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03

Exerce atividade social 0,53 0,51 0,59 0,73 0,30 0,32 0,49

Renda mensal total 6.081,01 4.441,10 443,44 4.352,01 4.377,14 4.048,61 5.225,07

Nº de consultas médicas 7,18 9,06 3,28 5,70 7,25 9,99 6,74

Fonte: elaborada pelas autoras com dados do SHARE (2012).

Tabela 2. Média das variáveis, por país – SHARE 2011

Variáveis Suíça Bélgica Rep. Tcheca Polônia Portugal Eslovênia Estônia

Boa saúde 0,82 0,69 0,57 0,44 0,38 0,56 0,28

Nº doenças crônicas 1,07 1,59 1,63 1,56 1,75 1,30 1,85

Fumante 0,31 0,26 0,39 0,24 0,31 0,35 0,43

Pratica atividade física 0,65 0,51 0,53 0,43 0,42 0,68 0,59

Anos de escolaridade 6,86 12,10 12,12 10,79 6,10 10,24 11,42

Consome frutas 0,83 0,85 0,59 0,54 0,86 0,86 0,68

Realiza três refeições 0,74 0,84 0,86 0,93 0,90 0,83 0,86

Problema com álcool 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05

Exerce atividade social 0,63 0,57 0,38 0,47 0,30 0,44 0,29

Renda mensal total 10.619,51 5.166,03 68,83 446,45 3.242,96 2.164,48 93,22

Nº consultas médicas 4,84 8,10 7,63 7,62 5,02 5,35 5,37

Fonte: elaborada pelas autoras com dados do SHARE (2012).
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lação à prática de atividades físicas, Holanda, Eslovênia, Sué-
cia, Alemanha e Suíça apresentaram a maior média. Entre os 
países com maior média de anos de estudo estão a Holanda 
com 12,59 anos, a República Tcheca com 12,12 anos, e a Bélgi-
ca e a Alemanha, ambas com 12,10 anos. 

Analisando o consumo de frutas da população idosa, com 
idade acima de 50 anos, encontrou-se que Holanda, França, 
Portugal, Eslovênia, Bélgica e Itália apresentaram a maior mé-
dia de consumo. Quando questionados se habitualmente 
realizam as três refeições diárias, os entrevistados da Polônia, 
Espanha, Holanda e Portugal apresentaram a maior média.

Em congruência com um estudo da WHO (2013, p. 6), os 
dados do SHARE 2011/2012 mostraram um elevado consumo 
de álcool, sendo mais alto na Estônia, Bélgica e Alemanha. 
Quanto à realização de alguma atividade social, como par-
ticipação em igrejas, trabalho de voluntariado, as maiores 
médias observadas foram na Holanda, Suíça e Suécia. Anali-
sando a renda total dos indivíduos, a maior e mais expressiva 

média foi observada na Suíça, seguida da Áustria, França e 
Bélgica. E, por fim, em relação ao número de consultas médi-
cas realizadas nos últimos doze meses, a maior média obser-
vada foi na Itália, Alemanha e Bélgica.

Para fazer as estimações, separou-se a amostra em dois 
grupos de idade. Primeiro consideraram-se indivíduos com 
idade igual ou maior a 75 anos e, depois, estimou-se o mo-
delo novamente considerando indivíduos com idade menor 
ou igual a 75 anos, lembrando que a amostra de estudo parte 
de indivíduos acima dos 50 anos de idade. Os resultados ob-
tidos não apresentaram diferenças nos coeficientes para os 
dois grupos. Assim, apresenta-se apenas a tabela com os re-
sultados da estimação para indivíduos com mais de 50 anos 
de idade. A tabela 3 apresenta os resultados das estimativas 
do modelo econométrico, por meio dos efeitos marginais, 
para indivíduos idosos com idade maior ou igual a 50 anos.

Na tabela 3 pode-se observar que o fato de ser estran-
geiro diminui em 4% a probabilidade de ter boa saúde, assim 

Tabela 3. Resultados da estimação, efeitos marginais, da função de produção de saúde

Boa saúde dy/dx Std. Err. z P > z Intervalo de confiança 95%

Estrangeiro (1 = sim) -0,0400 0,01 -2,82 0,01 -0,07 -0,01

Nº doenças crônicas -0,0871 0,00 -26,36 0,00 -0,09 -0,08

Casado (1 = sim) -0,0022 0,01 -0,23 0,82 -0,02 0,02

Logaritmo renda total 0,0383 0,01 7,64 0,00 0,03 0,05

Fumante (1 = sim) -0,0440 0,01 -4,40 0,00 -0,06 -0,02

Idade -0,0004 0,00 -0,80 0,42 0,00 0,00

Pratica atividade física (1 = sim) 0,1146 0,01 12,07 0,00 0,10 0,13

Sexo (0 = masc.; 1 = fem.) 0,0103 0,01 1,05 0,29 -0,01 0,03

Nº consultas médicas -0,0097 0,00 -16,47 0,00 -0,01 -0,01

Anos de escolaridade 0,0093 0,00 8,00 0,00 0,01 0,01

Consome frutas (1 = sim) 0,0318 0,01 2,97 0,00 0,01 0,05

Faz as três refeições (1 = sim) 0,0338 0,01 2,98 0,00 0,01 0,06

Problemas com álcool (1 = sim) -0,0982 0,02 -4,69 0,00 -0,14 -0,06

Exerce atividade capital social (1 = sim) 0,0835 0,01 8,66 0,00 0,06 0,10

Países       

Alemanha 0,14 0,14 1,03 0,30 -0,13 0,41

Suécia -0,06 0,21 -0,29 0,77 -0,47 0,35

Holanda -0,15 0,03 -4,80 0,00 -0,21 -0,09

Espanha -0,04 0,02 -1,44 0,15 -0,08 0,01

Itália -0,05 0,03 -1,67 0,10 -0,10 0,01

França -0,12 0,02 -6,09 0,00 -0,15 -0,08

Suíça 0,03 0,02 1,68 0,09 -0,01 0,07

Bélgica -0,04 0,02 -1,98 0,05 -0,07 0,00

República Tcheca 0,02 0,03 0,69 0,49 -0,03 0,07

Polônia 0,04 0,18 0,22 0,82 -0,32 0,40

Portugal -0,21 0,03 -7,72 0,00 -0,27 -0,16

Eslovênia -0,17 0,02 -7,51 0,00 -0,22 -0,13

Estônia -0,24 0,03 -8,45 0,00 -0,30 -0,19

Fonte: elaborada pelas autoras com dados do SHARE (2012).



71J Bras Econ Saúde 2017;9(1): 62-72

Função de produção de saúde para idosos: o caso europeu
Health production function for elderlies: the European case

como o número de doença crônica reduz em 9% a probabili-
dade de boa saúde. O estado civil, no caso, o fato de ser casa-
do, não é estatisticamente significativo no modelo aplicado, 
assim como o sexo (ser do sexo feminino ou masculino) não 
exerce influência sobre a probabilidade de boa saúde.

O logaritmo natural da renda mostra que um aumento 
de uma unidade monetária eleva a probabilidade de ter boa 
saúde em 4% e o fato de ser fumante está associado a uma 
redução da probabilidade em 4%. A prática de atividade físi-
ca é um resultado importante e relevante e apresenta uma 
relação positiva, aumentando em 11% a probabilidade de 
boa saúde dos indivíduos. O número de consultas médicas 
realizadas nos últimos 12 meses está negativamente relacio-
nado à boa saúde, o que pode facilmente ser compreendido 
na medida em que pessoas menos saudáveis em geral preci-
sam recorrer com maior frequência ao médico.

O aumento de um ano na escolaridade está associado à 
elevação de 0,93% na probabilidade de um indivíduo ter boa 
saúde. O consumo de frutas, bem como alimentar-se pelo 
menos três vezes ao dia, aumenta a probabilidade de boa 
saúde em 3% respectivamente. Outro resultado importante 
está no que diz respeito ao problema com álcool. Os resul-
tados indicam que o alcoolismo reduz em 10% a saúde dos 
indivíduos. Em contrapartida, a participação em atividades 
sociais aumenta em 8% a saúde.

Conclusão 

O objetivo deste artigo foi estimar uma função de produção 
de saúde para indivíduos idosos acima de 50 anos, residentes 
em 14 países europeus: Áustria, Alemanha, Suécia, Holanda, 
Espanha, Itália, França, Suíça, Bélgica, República Tcheca, Polô-
nia, Portugal, Eslovênia e Estônia, utilizando a base de dados 
da SHARE (2012). Para tanto, modelos Probit foram estima-
dos. Os resultados tiveram como principal indicador a saúde 
autoavaliada, ou seja, os indivíduos informam se consideram 
sua saúde excelente, muito boa ou boa, sendo considerado 
neste artigo o grupo “boa saúde” igual a 1, ou ruim e péssima 
igual a zero.

Dois modelos foram estimados para verificar se havia di-
ferença entre as faixas etárias. A primeira estimação (efeitos 
marginais) da função de produção de saúde foi para indiví-
duos com 75 anos ou mais e a segunda estimação, para in-
divíduos com 75 anos ou menos de idade. Constatou-se que 
não houve diferença entre os modelos estimados.

Como resultados, constatou-se que o fato de ser estran-
geiro, o número de doenças crônicas, ser fumante, o núme-
ro de consultas médicas realizadas nos últimos 12 meses e 
problemas associados ao alcoolismo estão negativamente 
relacionados à boa saúde. No entanto, verificou-se que o lo-
garitmo natural da renda, a prática de atividade física, os anos 
de estudo, o consumo de frutas, o fato de realizar as três re-

feições diárias e a participação em atividades sociais aumen-
tam a probabilidade de boa saúde. Observou-se ainda que 
o estado civil, no caso o fato de ser casado, não é estatistica-
mente significativo no modelo aplicado, assim como o sexo 
(ser do sexo feminino ou masculino) não exerce influência 
sobre a probabilidade de boa saúde. Em geral, os resultados 
estiveram de acordo com as conclusões obtidas com a saúde 
autoavaliada.

Portanto, ao se estimar funções de produção de saúde, 
tentou-se fornecer subsídios para um melhor entendimento 
das variáveis que afetam a saúde dos idosos na Europa, que 
pode contribuir na formulação de políticas públicas de saú-
de. Em geral, os indicadores que se mostraram mais robus-
tos para explicação da produção de saúde dos idosos foram: 
prática de atividade física, participação em atividades sociais 
e problemas com álcool.

No que diz respeito à escolaridade, há clara evidência da 
melhora no estado de saúde quando o nível de escolaridade 
é mais elevado, o que também influencia a renda e muitas 
vezes a decisão de investir em saúde. Portanto, políticas pú-
blicas voltadas à educação têm efeito de transbordamento, 
possibilitando a todos os indivíduos condições adequadas na 
produção de saúde. Considerando a depreciação da saúde 
que ocorre com o aumento da idade e o processo de en-
velhecimento da população, políticas de saúde específicas 
para as faixas acima de 50 anos ganham importância, devido 
principalmente ao processo de envelhecimento da popula-
ção jovem.

Por fim, ao levar-se em conta os resultados importantes 
encontrados neste estudo, o artigo sugere políticas públicas 
que influenciem o comportamento por meio de hábitos sau-
dáveis, interação social, que podem ter sua eficácia seja por 
desestímulo ao alcoolismo, fumo, cuidados com a saúde, seja 
por estímulo à prática de exercícios físicos, do consumo de 
frutas e verduras, entre outros.
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Cost-effectiveness of afatinib versus pemetrexed plus 
cisplatin, erlotinib and gefitinib as first line treatment in 
patients with locally advanced or metastatic epidermal 
growth factor receptor mutation (EFGR+) non-small cell 
lung cancer in the Brazilian private healthcare system

Natália Bolzachini Santoni1, Thaís Gomes de Melo1, Anna Rita Aguirre1, 
Daniela Luciano Pastor Veiga1, Camila Pepe Ribeiro de Souza2

RESUMO
Objetivo: Comparar os custos e efetividade do afatinibe versus pemetrexede associado a cisplati-
na (PEM/CIS), erlotinibe e gefitinibe no tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de 
pulmão não pequenas células (CPNPC) com mutação no receptor de fator de crescimento epider-
moide (EGFR+) localmente avançado ou metastático, no Sistema de Saúde Suplementar brasileiro. 
Métodos: O modelo de Markov foi utilizado para estimar anos de vida livres de progressão (PFLY), 
anos de vida (LY), anos de vida ajustados pela qualidade (QALY) e desfechos clínicos por sete anos. 
Utilizaram-se dados de sobrevida, segurança e utilidade dos estudos LUX-Lung 1, 3 e 6 e LUCEOR. 
A eficácia comparativa versus gefitinibe e erlotinibe foi estimada utilizando modelos bayesianos de 
comparação indireta. A utilização dos recursos foi estimada por painel de especialistas, e custos 
diretos foram estimados utilizando-se bases de dados oficiais. Resultados: Afatinibe mostrou au-
mento da sobrevida livre de progressão (0,41 PFLY), sobrevida global (0,16 LY) e qualidade de vida 
(0,21 QALY) com custo incremental (R$ 8.549), resultando em razão de custo-efetividade incremen-
tal (RCEI) de R$ 20.639/PFLY. Comparado ao erlotinibe, o afatinibe mostrou aumento de 0,46 PFLY, 
0,13 LY e 0,20 QALY, com menor custo (-R$ 21.327). Comparado ao gefitinibe, o afatinibe mostrou 
incrementos de 0,53 PFLY, 0,37 LY, 0,34 QALY, com custo incremental de R$ 24.890, resultando em 
RCEI de R$ 46.709/PFLY. Considerando-se três vezes o PIB per capita como limiar de custo-efetividade 
(R$ 86.628), o afatinibe é custo-efetivo versus PEM/CIS e gefitinibe e dominante quando comparado 
ao erlotinibe. Conclusão: Sugere-se que o afatinibe é uma opção custo-efetiva quando comparado 
ao PEM/CIS, erlotinibe e gefitinibe no tratamento de primeira linha de pacientes com CPNPC EGFR+.
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Introdução

O câncer de pulmão representa a causa mais importante de 
óbito por câncer no mundo e é considerado uma das princi-
pais causas de mortes evitáveis. No Brasil, em 2013, o número 
de mortes por esse tipo de câncer atingiu 24.490 pessoas, 
sendo 14.811 homens e 9.675 mulheres. Em 2016, estimam-
-se 17.330 casos novos de câncer de traqueia, brônquios e 
pulmões entre homens e 10.890 entre mulheres [Ministério 
da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (Inca), 2015].

Para fins terapêuticos e prognósticos, o câncer de pulmão 
é agrupado, segundo o tipo histopatológico, em câncer de 
pulmão de pequenas células (CPCP) e câncer de pulmão não 
pequenas células (CPNPC), este último responsável por quase 
90% de todos os casos [Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria 
de Atenção à Saúde, 2014].

Além do diagnóstico histológico, outras classificações 
tumorais, como o perfil molecular, são fundamentais para 
a definição do tratamento ideal, uma vez que cada tipo de 
mutação se comporta como uma doença diferente (Dietel 
et al., 2015).

Muitos pacientes com CPNPC possuem mutações no re-
ceptor do fator de crescimento epidermoide (EGFR), identifi-
cado como importante causador da proliferação celular no 
CPNPC. As mutações mais frequentes são a deleção do éxon 
19 e a substituição de leucina por arginina na posição 858 do 
éxon 21 (L858R) (Hirsh, 2015). A superexpressão do EGFR não 
está relacionada ao tabagismo e está associada a um pior 
prognóstico no CPNPC (Jänne & Johnson, 2006).

A doença é geralmente diagnosticada já em estágios 
avançados, por ter pouca sintomatologia nos estágios iniciais 
[Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer 
José de Alencar Gomes da Silva (Inca), 2014].

O impacto econômico do CPNPC é significativo. A inten-
sificação da prevenção e uso de novas terapias pode reduzir 
o uso de recursos e os custos do tratamento. A falha no trata-
mento inicial do CPNPC está associada a significativos incre-
mentos nos custos do manejo da doença.

O afatinibe é o representante de uma segunda geração 
de inibidores de tirosina quinase (TKI) com ação no EGFR, 
irreversível, com ação inibitória sobre toda a família ErbB, 
capaz de prolongar o tempo até a progressão da doença e 
a resposta ao tratamento. É indicado para o tratamento de 
pacientes adultos sem utilização prévia de EGFR-TKI, com 
CPNPC localmente avançado ou metastático com mutação 
do EGFR, como primeira linha de tratamento (“LUX-Lung 
7: A Phase IIb Trial of Afatinib (BIBW2992) Versus Gefitinib 
for the Treatment of 1st Line EGFR Mutation Positive 
 Adenocarcinoma of the Lung - Tabular View - ClinicalTrials.
gov,” n.d.; Park et al., 2015; Sequist et al., 2013; Soria et al., 
2015; Wu et al., 2014; Yang et al., 2012; Yang et al., 2013; Yang 
et al., 2015).

O presente estudo tem como objetivo realizar uma ava-
liação econômica, comparando as diferentes estratégias me-
dicamentosas no tratamento de CPNPC, sendo elas afatinibe, 
pemetrexede associado a cisplatina (pemetrexede/cispla-
tina), erlotinibe e gefitinibe, e avaliar se os custos adicionais 
gerados pelo uso de afatinibe, em comparação com os de-
mais medicamentos utilizados, são justificados pelos ganhos 
clínicos observados.

Métodos

Foi realizada uma análise de custo-efetividade comparando 
o afatinibe a outras três alternativas para o tratamento de 
câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC): a) peme-
trexede/cisplatina, b) erlotinibe e c) gefitinibe.

ABSTRACT
Objective: To compare costs and effectiveness of afatinib versus pemetrexed plus cisplatin (PEM/
CIS), erlotinib and gefitinib, as first line treatment in patients with locally advanced or metastatic epi-
dermal growth factor receptor mutation (EGFR+) non-small cell lung cancer (NSCLC) in the Brazilian 
Private Healthcare System. Methods: A Markov model was used to estimate 7  year progression-free 
life years (PFLY), life years (LY), quality-adjusted life years (QALY) and clinical outcomes of afatinib. 
Partitioned survival, safety and utility data from the LUX-Lung 1, 3 and 6 and LUCEOR trials were 
used. Comparative effectiveness versus gefitinib and erlotinib was estimated using Bayesian indirect 
treatment comparison. Resource use was estimated by an expert panel and direct costs were esti-
mated from official databases. Results: Compared with PEM/CIS, afatinib was associated with incre-
ased progression free survival (0.41 PFLY), increased overall survival (0.16 LY) and increased quality of 
life (0.21 QALY) with incremental cost (BRL 8,549), resulting in an incremental cost- effectiveness ratio 
(ICER) of BRL 20.639/PFLY. Compared to erlotinib, afatinib was associated with additional 0.46 PFLY, 
0.13 LY and 0.20 QALYs with lower cost ( -BRL 21,327). When compared to gefitinib, afatinib was asso-
ciated with incremental 0.53 PFLY, 0.37 LY and 0.34 QALY and increased cost (BRL 24,890), resulting 
in an ICER of BRL 46,709/PFLY. Considering 3 PIB per capita as a threshold (BRL 86,628), afatinib is a 
cost-effective technology versus PEM/CIS and gefitinib and dominant when compared to erlotinib. 
Conclusion: Findings suggest that afatinib is a cost-effective option, when compared to PEM/CIS, 
erlotinib and gefitinib, as first line treatment in EGFR+ NSCLC patients.

Keywords: 
lung neoplasms, cost-
benefit analysis, afatinib 



75J Bras Econ Saúde 2017;9(1): 73-82

Custo-efetividade do afatinibe para tratamento de câncer de pulmão não pequenas células com mutação do receptor do fator de crescimento epidermoide
Cost-effectiveness of afatinib for the treatment of epidermal growth factor receptor mutation non-small cell lung cancer

População-alvo
Pacientes adultos com CPNPC localmente avançado ou me-
tastático com mutação do EGFR, sem tratamento prévio com 
inibidores da TKI com ação no EGFR.

Perspectiva do estudo
A perspectiva adotada foi a do Sistema de Saúde Suplemen-
tar do Brasil.

Desfechos
A análise contou com três desfechos, sendo eles: anos de 
vida salvos (sigla em inglês LY, life years), anos de vida livres 
de progressão (sigla em inglês PFLY, progression free life years) 
e anos de vida ajustados por qualidade (sigla em inglês QALY, 
quality adjusted life years). O desfecho principal utilizado na 
apresentação dos resultados e na análise de sensibilidade 
probabilística no caso base foi o PFLY. 

As estratégias de tratamento foram comparadas por 
meio da razão de custo-efetividade incremental (RCEI), defi-
nida como a relação entre a diferença de custos dividida pela 
diferença de efetividade entre as duas alternativas de estraté-
gia de tratamento.

Estrutura do modelo
Os modelos de Markov têm dois componentes: estrutura e 
parâmetros. A “estrutura” refere-se aos estados de saúde re-
presentados no modelo e as transições possíveis entre eles. 
Os “parâmetros” do modelo incluem os valores de probabili-
dades atribuídos às transições entre estados de saúde.

Para a estimativa dos custos e desfechos dos tratamen-
tos, foi elaborado um modelo de Markov, que acompanhou 
pacientes com CPNPC por um horizonte temporal de sete 
anos. Esse horizonte foi selecionado, pois, a partir de sete 
anos, mais de 90% dos pacientes da coorte simulada já se 
encontram no estado de saúde relacionado à morte.

 O modelo considerou a transição dos pacientes por dife-
rentes estados de saúde (Figura 1). Nesse modelo, os pacien-
tes iniciam o tratamento do CPNPC avançado ou metastático 
com mutação do EGFR no estado livre de progressão (LP).

Os pacientes no estado livre de progressão podem mor-
rer ou ir para o estado de pós-progressão da doença (PD). 
Pacientes que progridem permanecem nesse estado ou mi-
gram para a morte. Assim que o paciente passa para o estado 
de pós-progressão da doença, inicia-se a segunda linha de 
tratamento, que apresenta um tempo predefinido e finito de 
tratamento, até uma nova progressão da doença. Os pacien-
tes que atingem o tempo-limite de tratamento em segunda 
linha passam imediatamente para o melhor cuidado de su-
porte (sigla em inglês BSC, best supportive care).

No modelo, a duração de cada ciclo de tratamento é de 
um mês, o que permite uma avaliação adequada da pro-
gressão da doença e sobrevida dos pacientes, uma vez que 

é muito pequena a chance de o paciente progredir mais de 
uma vez dentro desse horizonte de tempo.

Dados de eficácia clínica
Para a comparação de afatinibe com pemetrexede/cisplati-
na, os dados foram extraídos dos estudos LUX-Lung 3 e LUX-
-Lung 6 (Wu et al., 2014; Yang et al., 2013), enquanto para a 
comparação com erlotinibe e gefitinibe os dados foram re-
tirados de uma metanálise de comparação indireta (Popat et 
al., 2014; Wu et al., 2014; Yang et al., 2013).

Para calcular um período de sobrevida maior do que os 
considerados nos estudos clínicos, foram estimados modelos 
de sobrevida paramétricos, a partir dos dados obtidos das cur-
vas de Kaplan-Meier dos ensaios clínicos. Para análise da so-
brevida global e sobrevida livre de progressão, adotou-se uma 
curva de Weibull. As curvas de sobrevida livre de progressão, 
sobrevida global e seus hazard ratios (HR) para a comparação 
com pemetrexede/cisplatina são apresentadas na Figura 2. 
Com relação às comparações com erlotinibe e gefitinibe, as 
efetividades comparativas entre os grupos foram estimadas 
utilizando modelos bayesianos de comparação indireta e es-
tão apresentados na Figura 3 e na Figura 4, respectivamente.

LP: livre de progressão; PD: progressão da doença.

Figura 1. Modelo de Markov. 

LP PD

Morte

SLP: sobrevida livre de progressão; SG: sobrevida global; PEM/CIS: pemetrexede 
associado a cisplatina.

Figura 2.  Afatinibe e pemetrexede/cisplatina – SLP e SG. 
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al., 2012; Rosell et al., 2012; Yang et al., 2013; Zhou et al., 2011) 
A Tabela 1 apresenta a ocorrência de eventos adversos para 
cada tratamento presente na análise.

Dados de custo
Os desfechos econômicos contemplados foram os custos 
médicos diretos, que incluem os recursos médicos utilizados 
diretamente com o paciente. Custos indiretos e custos não 
médicos diretos não foram incluídos na análise. 

Para determinação do uso de recursos para o tratamen-
to e acompanhamento de eventos de CPNPC avançado ou 
metastático com mutação do EGFR, sem tratamento prévio 
com EGFR-TKI, utilizaram-se as recomendações das bulas 
dos medicamentos (AstraZeneca do Brasil Ltda., 2011; Boeh-
ringer Ingelheim do Brasil Quím. e Farm. Ltda., 2016; Produtos 
Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., 2014), com exceção 
do padrão de tratamento com pemetrexede/cisplatina, que 
teve suas doses estabelecidas por meio da opinião de espe-
cialistas. A posologia considerada foi de um comprimido de  
40 mg de afatinibe por dia, uma dose de 1.000 mg de peme-
trexede e 200 mg de cisplatina por ciclo de tratamento de 
três semanas (21 dias), um comprimido de 150 mg de erlotini-
be por dia e um comprimido de 250 mg de gefitinibe por dia.

A segunda linha de tratamento foi estimada de acordo 
com a opinião de especialistas. Após a progressão da doença 
com afatinibe, erlotinibe ou gefitinibe, considerou-se a utiliza-
ção de pemetrexede em monoterapia para as análises. Já após 
a progressão com tratamento de pemetrexede/cisplatina, 
considerou-se como segunda linha de tratamento o erlotinibe.

Os valores de custos unitários dos medicamentos fo-
ram obtidos da lista de preços da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED) de julho de 2016, con-
siderando o Preço Fábrica (PF) com 18% de ICMS. Como o 
erlotinibe apresenta isenção de ICMS, para ele se considerou 
o PF sem aplicação do imposto (Ministério da Saúde. Brasil, 
2016). Os preços dos medicamentos utilizados na análise es-
tão apresentados na Tabela 2.

As condutas adotadas para o manejo da doença nos es-
tados livre de progressão e pós-progressão foram definidas e 

SLP: sobrevida livre de progressão; SG: sobrevida global.

Figura 3. Afatinibe e erlotinibe – SLP e SG.

 SLP Erlotinibe

 SLP Afatinibe

 SG Erlotinibe

 SG Afatinibe

1,0 -

0,9 -

0,8 -

0,7 -

0,6 -

0,5 -

0,4 -

0,3 -

0,2 -

0,1 -

0 -
16080 12040 14060 10020 15070 11030 13050 90100

SL
P,

 S
G

Ciclos (meses)

 SLP Gefitinibe

 SLP Afatinibe

 SG Gefitinibe

 SG Afatinibe

1,0 -

0,9 -

0,8 -

0,7 -

0,6 -

0,5 -

0,4 -

0,3 -

0,2 -

0,1 -

0 -
16080 12040 14060 10020 15070 11030 13050 90100

SL
P,

 S
G

Ciclos (meses)

SLP: sobrevida livre de progressão; SG: sobrevida global.

Figura 4. Afatinibe e gefitinibe – SLP e SG.

Tabela 1. Ocorrência de eventos adversos

Evento adverso Afatinibe Pemetrexede/Cisplatina Gefitinibe Erlotinibe

Diarreia 14,4% A 0,0%A 3,6% C 7,5% C

Rash/Acne 16,2% A 0,0% A 3,4% C 16,0% C

Fadiga 1,3% A 12,6% A 5,2% C 0,7% C

Anemia 0,4% A 6,3% B 0,4% A 0,4% A

Neutropenia 0,4% A 18,0% B 0,4% A 0,4% A

Neutropenia febril 0,0% D 1,3% E 0,0% D 0,0% D

A: Para afatinibe e pemetrexede/cisplatina, considerou-se o estudo LUX-Lung 3. E para gefitinibe e erlotinibe, assumiram-se as ocorrências do afatinibe (Yang et al., 
2013). B: Zhou et al., 2011(Zhou et al., 2011). C: Metanálise de efeitos fixos. D: Para erlotinibe, considerou-se o estudo de Rosell et al., 2012 (Rosell et al., 2012). E para 
afatinibe e gefitinibe, considerou-se a ocorrência do erlotinibe. E: Estudo JMBD (Fleeman et al., 2010).

A ocorrência de eventos adversos foi considerada apenas 
no estado livre de progressão, durante os tratamentos de pri-
meira linha com afatinibe, pemetrexede/cisplatina, erlotinibe 
e gefitinibe, sendo considerados apenas os eventos de graus 
3 e 4, retirados dos estudos LUX-Lung 1, LUX-Lung 3 e da me-
tanálise de comparação indireta (Fleeman et al., 2010; Miller et 
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validadas por especialistas, e os custos unitários foram retira-
dos da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos (CBHPM) e da Assistência à Saúde dos Servidores 
Públicos Estaduais (Planserv) [Associação Médica Brasileira 
(AMB), 2014]. Os custos anuais por estado de saúde estão 
apresentados na Tabela 3 e na Tabela 4.

Os custos de eventos adversos (EAs) também foram de-
finidos por especialistas e custeados de acordo com as listas 
CMED, CBHPM e Planserv e estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 2. Custo unitário de medicamentos

Medicamento Unidade Custo unitário

Afatinibe 40 mg R$ 151,95

Pemetrexede 500 mg R$ 6.915,76

Cisplatina 100 mg R$ 251,65

Erlotinibe 150 mg R$ 223,65

Gefitinibe 250 mg R$ 132,03

Tabela 3. Custo anual para pacientes livres de progressão

Procedimentos ambulatoriais % em uso Quantidade Custo unitário Custo total

Consulta com clínico geral 100% 2 R$ 71,68 R$ 143,36

Consulta com especialista 100% 6 R$ 71,68 R$ 430,08

Consulta com enfermeiro 100% 3 R$ 0,00 R$ 0,00

Fisioterapia respiratória 30% 10 R$ 33,85 R$ 101,55

Imunoistoquímica 100% 1 R$ 467,04 R$ 467,04

Hemograma 100% 4 R$ 13,32 R$ 53,28

Glicose 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Ureia 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Creatinina 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Sódio 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Potássio 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Transaminase glutâmico-pirúvica (ALT) 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Transaminase glutâmico-oxalacética (AST) 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Fosfatase alcalina 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Gama GT 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Bilirrubinas 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Tempo de protrombina 50% 4 R$ 8,73 R$ 17,46

Radiografia de tórax (posteroanterior e perfil) 100% 4 R$ 51,74 R$ 206,96

Tomografia computadorizada de tórax 100% 2 R$ 519,72 R$ 1.039,44

Tomografia computadorizada de abdome 100% 2 R$ 791,27 R$ 1.582,54

Tomografia computadorizada de crânio 100% 1 R$ 459,18 R$ 459,18

RNM de tórax 30% 1 R$ 1.025,77 R$ 307,73

USG de tórax 30% 1 R$ 92,16 R$ 27,65

Cintilografia óssea 100% 1 R$ 312,14 R$ 312,14

PET-TC 30% 1 R$ 969,13 R$ 290,74

Procedimento cirúrgico 15% 1 R$ 8.415,59 R$ 1.262,34

Procedimentos intra-hospitalares % uso Quantidade Custo unitário Custo total

Hospitalizações imprevistas 10% 10 R$ 447,94 R$ 447,94

Visitas à UTI 5% 10 R$ 1.817,50 R$ 908,75

Visitas à emergência 10% 10 R$ 460,06 R$ 460,06

TOTAL R$ 8.838,87

RNM: ressonância nuclear magnética; USG: ultrassonografia; PET-TC: tomografia computadorizada por emissão de pósitrons; UTI: unidade de terapia intensiva.
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Tabela 4. Custo anual para pacientes pós-progressão da doença

Procedimentos ambulatoriais % uso Quantidade Custo unitário Custo total

Consulta com clínico geral 100% 4 R$ 71,68 R$ 286,72

Consulta com especialista 100% 8 R$ 71,68 R$ 573,44

Fisioterapia motora 40% 6 R$ 27,18 R$ 65,23

Fisioterapia respiratória 50% 8 R$ 33,85 R$ 135,40

Imunoistoquímica 100% 1 R$ 467,04 R$ 467,04

Hemograma 100% 4 R$ 13,32 R$ 53,28

Glicose 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Ureia 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Creatinina 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Sódio 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Potássio 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Transaminase glutâmico-pirúvica (ALT) 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Transaminase glutâmico-oxalacética (AST) 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Fosfatase alcalina 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Gama GT 100% 4 R$ 11,04 R$ 44,16

Bilirrubinas 100% 4 R$ 6,00 R$ 24,00

Tempo de protrombina 50% 4 R$ 8,73 R$ 17,46

Radiografia de tórax (posteroanterior e perfil) 100% 4 R$ 51,74 R$ 206,96

Tomografia computadorizada de tórax 100% 4 R$ 519,72 R$ 2.078,88

Tomografia computadorizada de abdome 100% 4 R$ 791,27 R$ 3.165,08

Tomografia computadorizada de crânio 100% 1 R$ 459,18 R$ 459,18

RNM de tórax 30% 1 R$ 1.025,77 R$ 307,73

USG de tórax 30% 1 R$ 92,16 R$ 27,65

Cintilografia óssea com Tc99 100% 2 R$ 312,14 R$ 624,27

PET-TC 100% 1 R$ 969,13 R$ 969,13

Procedimento cirúrgico 100% 1 R$ 8.415,59 R$ 8.415,59

Radioterapia paliativa (por campo) 70% 6 R$ 574,03 R$ 2.410,91

Transfusão sanguínea 100% 6 R$ 3.148,80 R$ 18.892,80

Oxigenoterapia mensal 50% 5.475 R$ 11,00 R$ 30.112,50

Infusão (cateter) 50% 12 R$ 72,84 R$ 437,04

Procedimentos intra-hospitalares % uso Quantidade Custo unitário Custo total

Hospitalizações imprevistas 15% 12 R$ 447,94 R$ 806,29

Visitas à UTI 8% 12 R$ 1.817,50 R$ 1.744,80

Visitas à emergência 20% 12 R$ 460,06 R$ 1.104,14

TOTAL R$ 73.682,16

RNM: ressonância nuclear magnética; USG: ultrassonografia; PET-TC: tomografia computadorizada por emissão de pósitrons; UTI: unidade de terapia intensiva.

Análise de dados
A quantificação da incerteza envolvida no modelo econô-
mico desenvolvido e a identificação das variáveis que mais 
afetam essa incerteza são fundamentais para suportar a 
tomada de decisão. Foi realizada uma análise de sensibili-
dade do tipo probabilística para validar os resultados dessa 
avaliação, que considera variações de diversos parâmetros 
por vez. 

Todos os parâmetros da análise foram variados de acordo 
com a distribuição apropriada (normal, beta ou gama) para 
cada item. A análise de sensibilidade probabilística foi calcu-
lada com 1.000 iterações. 

Foi utilizado um limite de disposição a pagar de R$ 86.268 
por PFLY, por QALY e por LY, equivalente a três vezes o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) per capita nacional, no ano de 2015 
[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2015].
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Tabela 7. Afatinibe versus erlotinibe

Desfecho Afatinibe Erlotinibe Incremental

Custo com medicamento R$ 69.813,15 R$ 65.371,23 R$ 4.441,92

Custo com atenção à saúde – LP R$ 11.126,29 R$ 7.078,28 R$ 4.048,01

Custo com atenção à saúde – PD R$ 137.669,53 R$ 167.693,29 -R$ 30.023,76

Custo com eventos adversos R$ 612,15 R$ 405,02 R$ 207,14

Custo total R$ 219.221,12 R$ 240.547,82 -R$ 21.326,69

QALY [anos (meses)] 1,72 (20,68) 1,52 (18,31) 0,20 (2,37)

LY [anos (meses)] 2,77 (33,27) 2,64 (31,74) 0,13 (1,53)

PFLY [anos (meses)] 1,25 (15,11) 0,80 (9,61) 0,46 (5,50)

RCEI (QALY, LY, PFLY) Dominante

Tabela 6. Afatinibe versus pemetrexede/cisplatina

Desfecho Afatinibe Pemetrexede/Cisplatina Incremental

Custo com medicamento R$ 69.813,15 R$ 69.187,28 R$ 625,87

Custo com atenção à saúde – LP R$ 11.126,29 R$ 7.464,99 R$ 3.661,30

Custo com atenção à saúde – PD R$ 137.669,53 R$ 131.332,13 R$ 6.337,40

Custo com eventos adversos R$ 612,15 R$ 2.687,33 -R$ 2.075,18

Custo total R$ 219.221,12 R$ 210.671,73 R$ 8.549,39

QALY [anos (meses)] 1,72 (20,68) 1,50 (18,06) 0,21 (2,62)

LY [anos (meses)] 2,77 (33,27) 2,61 (31,34) 0,16 (1,93)

PFLY [anos (meses)] 1,25 (15,11) 0,84 (10,13) 0,41 (4,97)

RCEI (QALY) R$ 39.162,79

RCEI (LY) R$ 53.280,74

RCEI (PFLY) R$ 20.639,36

Tabela 5. Custos por eventos adversos

Evento Custo por episódio

Diarreia R$ 2.113,51

Rash e acne R$ 286,72

Fadiga R$ 645,18

Anemia R$ 15.158,61

Neutropenia R$ 1.053,63

Neutropenia febril R$ 17.062,45

 Os resultados foram avaliados e classificados em: qua-
drante 1 (efetividade incremental > 0 e custo incremental > 
0); quadrante 2 (efetividade incremental < 0 e custo incre-
mental > 0); quadrante 3 (efetividade incremental < 0 e custo 
incremental < 0) e quadrante 4 (efetividade incremental > 0 
e custo incremental < 0). 

Resultados
Análise de custo-efetividade e custo-utilidade
Foram calculados os desfechos e custos totais para um hori-
zonte de tempo de sete anos. As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam 

os resultados da comparação de eficácia entre afatinibe e 
pemetrexede/cisplatina, erlotinibe e gefitinibe, respectiva-
mente, em termos de PFLY, LY e QALY, além dos custos totais 
durante todo o horizonte da análise.

O uso de afatinibe, em comparação com pemetrexede/
cisplatina, está associado a aumento da sobrevida livre de 
progressão (0,41 PFLY), aumento da sobrevida (0,16 LY) e 
aumento dos anos de vida ajustados pela qualidade (0,21 
QALY), com um custo incremental (R$ 8.549), resultando em 
uma razão de custo-efetividade incremental (RCEI) de R$ 
20.639/PFLY, R$ 53.280/LY e R$ 39.162/QALY.

Em comparação com erlotinibe, o uso de afatinibe está 
associado a aumento da sobrevida livre de progressão (0,46 
PFLY), aumento da sobrevida (0,13 LY) e aumento dos anos 
de vida ajustados pela qualidade (0,20 QALY), com um custo 
total menor (- R$ 21.327).

Em comparação com gefitinibe, o uso de afatinibe está 
associado a aumento da sobrevida livre de progressão (0,53 
PFLY), aumento da sobrevida (0,36 LY) e aumento dos anos 
de vida ajustados pela qualidade (0,33 QALY), com um cus-
to incremental (R$ 24.890), resultando em uma RCEI de R$ 
46.709/PFLY, R$ 67.548/LY e R$ 73.757/QALY.
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Em comparação com pemetrexede/cisplatina e com ge-
fitinibe, o afatinibe mostrou-se mais eficaz em todos os des-
fechos. Esses valores foram considerados custo-efetivos ao 
assumir-se um limite de disposição a pagar equivalente a três 
vezes o PIB per capita nacional do ano de 2015 (R$ 86.628) por 
PFLY, LY e QALY [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 2015]. Já em comparação com erlotinibe, o afatinibe de-
mostra-se mais eficaz em todos os desfechos, com menor cus-
to de tratamento, caracterizando-se, assim, como dominante 
em relação ao erlotinibe em todos os desfechos estudados. 

Análise de sensibilidade
Os resultados da análise de sensibilidade probabilística para a 
comparação de afatinibe e pemetrexede/cisplatina apresen-
taram 54,9% das iterações no quadrante 1, em que há maior 
custo e maior efetividade. O restante das iterações (45,1%) lo-
calizou-se no quadrante 4, em que há menor custo e maior 
efetividade. Das iterações no quadrante 1, 67,6% localizaram-
-se abaixo do limiar de custo-efetividade definido (R$ 86.628 
por LY, PFLY e QALY).

Os resultados da análise de sensibilidade probabilística 
para a comparação de afatinibe e erlotinibe apresentaram 
33,8% das iterações no quadrante 1, no qual há maior custo 
e maior efetividade. O restante das iterações (66,2%) locali-
zou-se no quadrante 4, em que há menor custo e maior efe-
tividade. Das iterações no quadrante 1, 71,9% localizaram-se 
abaixo do limiar de custo-efetividade definido. 

Os resultados da análise de sensibilidade probabilística 
para a comparação de afatinibe e gefitinibe apresentaram 
67,5% das iterações no quadrante 1, no qual há maior custo 
e maior efetividade. O restante das iterações (32,5%) locali-
zou-se no quadrante 4, em que há menor custo e maior efe-
tividade. Das iterações no quadrante 1, 50,8% localizaram-se 
abaixo do limiar de custo-efetividade definido.

Figura 5. Plano de custo-efetividade incremental (afatinibe 
versus pemetrexede/cisplatina).
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Figura 6. Plano de custo-efetividade incremental (afatinibe 
versus erlotinibe).
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Figura 7. Plano de custo-efetividade incremental (afatinibe 
versus gefitinibe).
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Tabela 8. Afatinibe versus gefitinibe

Desfecho Afatinibe Gefitinibe Incremental

Custo com medicamento R$ 69.813,15 R$ 34.982,14 R$ 34.831,01

Custo com atenção à saúde – LP R$ 11.126,29 R$ 6.416,24 R$ 4.710,05

Custo com atenção à saúde – PD R$ 137.669,53 R$ 152.620,97 -R$ 14.951,44

Custo com eventos adversos R$ 612,15 R$ 311,24 R$ 300,91

Custo Total R$ 219.221,12 R$ 194.330,59 R$ 24.890,53

QALY [anos (meses)] 1,72 (20,68) 1,38 (16,63) 0,33 (4,05)

LY [anos (meses)] 2,77 (33,27) 2,40 (28,85) 0,36 (4,42)

PFLY [anos (meses)] 1,25 (15,11) 0,72 (8,71) 0,53 (6,39)

RCEI (QALY) R$ 73.757,26

RCEI (LY) R$ 67.548,56

RCEI (PFLY) R$ 46.709,51
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Discussão

O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação econômica 
comparativa entre as estratégias medicamentosas disponí-
veis para o tratamento de CPNPC, bem como avaliar se o cus-
to adicional proporcionado pelo uso de um medicamento 
em comparação aos outros é justificado pelo ganho clínico 
esperado em termos de sobrevida global, sobrevida livre de 
progressão e qualidade de vida.

Os dados de eficácia foram retirados de ensaios clínicos 
randomizados e revisões sistemáticas sobre o tratamento 
medicamentoso de CPNPC com afatinibe, pemetrexede/cis-
platina, erlotinibe e gefitinibe, com o objetivo de determinar 
o impacto dos diferentes tratamentos.

Uma análise de custo-efetividade foi realizada para avaliar 
o benefício clínico e os custos relacionados à utilização do 
afatinibe, em comparação ao tratamento com pemetrexede/
cisplatina, erlotinibe e gefitinibe, para pacientes com CPNPC 
localmente avançado ou metastático com mutação do EGFR, 
sem tratamento prévio com EGFR-TKI. 

O modelo demostrou ganhos em QALY, LY e PFLY para o 
afatinibe, quando comparado aos demais tratamentos; quan-
do comparado ao erlotinibe, também apresentou economia 
de recursos.

Para o desfecho de QALY, o afatinibe levou a um aumento 
de 14,5%, 24,3% e 12,9%, em comparação ao pemetrexede/
cisplatina, ao gefitinibe e ao erlotinibe, respectivamente. Já 
para LY, o aumento foi de 6,1%, 15,3% e 4,8%, em compara-
ção ao pemetrexede/cisplatina, ao gefitinibe e ao erlotinibe, 
respectivamente. Já o aumento de PFLY foi de 49,0%, 73,4% e 
57,2% em comparação ao pemetrexede/cisplatina, ao gefiti-
nibe e ao erlotinibe, respectivamente.

Em relação aos custos, o afatinibe apresentou custos in-
crementais de R$ 8.549,39 (+4,0%), R$ 24.890,53 (+12,8%) e  
-R$ 21.326,69 (-8,9%), em comparação a pemetrexede/cispla-
tina, gefitinibe e erlotinibe, respectivamente.

A comparação de afatinibe com pemetrexede/cisplati-
na demonstrou uma razão de custo-efetividade incremental 
(RCEI) de R$ 20.639,36 por PFLY ganho, R$ 39.162,79 por QALY 
ganho e R$ 53.280,74 por LY ganho. Em comparação ao erlo-
tinibe, o afatinibe caracteriza-se como dominante para todos 
os desfechos, levando a economia de recursos e maior PFLY, 
LY e QALY. Já na comparação com o gefitinibe, o RCEI foi de R$ 
46.709,51 por PFLY, R$ 73.757,26 por QALY e R$ 67.548,56 por LY.

Para avaliar a robustez do modelo, foi realizada uma análise 
de sensibilidade probabilística, na qual foram simuladas 1.000 
iterações. Essa análise apresentou 100% das iterações, com ga-
nho de PFLY para o afatinibe em comparação aos demais trata-
mentos, corroborando o ganho de PFLY observado na análise 
de custo-efetividade. As iterações consideradas custo-efetivas 
(abaixo do limite de três vezes o PIB per capita de R$ 86.628, 
registrado em 2015) foram de 82,2%, 90,5% e 66,8%, respec-

tivamente, para a comparação com pemetrexede/cisplatina, 
erlotinibe e gefitinibe. Foram realizadas análises de sensibilida-
de para avaliação dos desfechos de QALY e LY, que resultaram 
em valores compatíveis com os obtidos para o desfecho PFLY, 
comprovando a robustez dos resultados. 

Assim, a análise realizada demonstrou que o uso de afa-
tinibe é custo-efetivo quando comparado aos outros trata-
mentos medicamentosos disponíveis para pacientes com 
CPNPC, em termos de LY, QALY e PFLY. Quando comparado 
ao pemetrexede/cisplatina e gefitinibe, o afatinibe proporcio-
na ganhos em efetividade com maior custo de tratamento. 
Quando comparado ao erlotinibe, caracterizou-se como do-
minante, sendo mais eficaz, com menor custo de tratamento.

Cabe ressaltar que essa avaliação econômica tem limi-
tações inerentes à característica do estudo realizado. Por 
se tratar de um modelo baseado em projeção matemática, 
temos incertezas associadas. As incertezas e limitações são 
minimizadas com a aplicação de análises de sensibilidade, 
que, neste estudo, comprovaram a robustez dos resultados 
do caso-base. As limitações são inerentes às avaliações eco-
nômicas, como a extrapolação dos dados dos estudos clíni-
cos para um horizonte de tempo maior e uso de opinião de 
especialista para definição e validação de condutas clínicas.
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RESUMO
Objetivo: O acetato de abiraterona e a enzalutamida são utilizados no tratamento de câncer de 
próstata metastático pós-terapia de privação androgênica, em pacientes resistentes à castração. O 
objetivo deste estudo foi comparar o custo-efetividade de abiraterona mais prednisona pós-terapia 
de privação androgênica, seguidos de docetaxel e enzalutamida pós-quimioterapia com a sequên-
cia oposta de tratamento no Sistema de Saúde Suplementar brasileiro. Métodos: Um modelo de 
Markov foi desenvolvido para comparar o custo-efetividade das duas sequências em um tempo ho-
rizonte lifetime. Os parâmetros de eficácia e probabilidades de transição foram derivados de estudos 
clínicos. Foram considerados os custos diretos dos medicamentos, administração, monitoramento e 
eventos adversos. A medida de efetividade foram anos de vida ganhos, estimados pela extrapolação 
de dados dos estudos clínicos. Os resultados foram apresentados em custos e anos de vida ganho 
a cada sequência. Resultados: O estado pós-terapia de privação androgênica representou a maior 
parte dos custos de tratamento, e os eventos adversos tiveram pequeno impacto nos custos totais. 
O uso de abiraterona nesse estado reduziu 7,3% dos custos. A sequência abiraterona mais predni-
sona pós-terapia de privação androgênica, seguida de enzalutamida pós-quimioterapia, foi domi-
nante em relação à oposta; apresentou menor custo (R$ 262.801 versus R$ 274.165) e efetividade 
levemente maior, com estimados 3,367 anos de vida ganhos versus 3,282. Conclusão: O uso da abi-
raterona mais prednisona pós-terapia de privação androgênica e enzalutamida pós-quimioterapia 
demonstrou-se dominante em relação à sequência oposta no tratamento de pacientes com câncer 
de próstata metastático resistentes à castração, no Sistema de Saúde Suplementar brasileiro.
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Introdução

O câncer da próstata é a neoplasia mais frequente entre os 
homens de idade avançada no Reino Unido, Estados Unidos 
e Europa Ocidental (Tunn, 2007). Estima-se que a incidência 
de câncer de próstata no Brasil seja de 61,82 novos casos a 
cada 100 mil homens (Inca, 2015). Até 40% dos casos diag-
nosticados eventualmente desenvolverão doença metastá-
tica (Beltran et al., 2011; Botrel et al., 2012). Para os pacientes 
com tumores avançados, recorrentes ou metastáticos, o blo-
queio androgênico constitui, na maioria dos casos, a primeira 
linha de tratamento; desses pacientes, muitos evoluem para 
o estado resistente à castração (CPRC), cuja sobrevida global 
média varia de dois a três anos (Beltran et al., 2011; Botrel et 
al., 2012; Cha & Fong, 2010; Chang & Kibel, 2009; Tunn, 2007). 

A mitoxantrona foi a primeira medicação quimioterápi-
ca aprovada, em 1996, para o tratamento de CPRC, baseada 
em dados de aumento da qualidade de vida dos pacientes 
com CPRC (Tannock et al., 1996). O docetaxel foi aprovado 
pelo Food and Drug Administration (FDA) em 2004, após dois 
estudos de fase III evidenciarem vantagens na sobrevida de 
pacientes com CPRC, e foi estabelecido como primeira linha 
de tratamento (Bianchini et al., 2010; Petrylak et al., 2004; Tan-
nock et al., 1996). Desde então, novas tecnologias como a 
abiraterona (de Bono et al., 2011; Scher et al., 2011) e a enzalu-
tamida (Scher et al., 2012) foram desenvolvidas e introduzidas 
no mercado, inicialmente após falha do docetaxel e depois 
em pacientes ainda não expostos ao regime quimioterápico 
(Beer et al., 2014; Ryan et al., 2013).

A abiraterona é um inibidor seletivo da biossíntese andro-
gênica, inibidor do citocromo P450 c17 (CYP17), crucial para 
a síntese de testosterona (Attard et al., 2005). Dois estudos 
de fase III demonstraram que a abiraterona apresentou ga-

nho de sobrevida comparada ao placebo no tratamento de 
pacientes com CPRC, e sua aplicação antes do regime com 
docetaxel resultou em sobrevida maior do que o uso após o 
regime quimioterápico (de Bono et al., 2011; Fizazi et al., 2012). 
Os estudos de fase III que compararam o uso da enzalutami-
da com placebo no tratamento de CPRC também demons-
traram maior ganho de sobrevida global com o seu uso após 
a falha do docetaxel (Beer et al., 2014; Scher et al., 2012). 

A melhor sequência de tratamento para CPRC ainda é 
controversa e um dos maiores desafios para a prática médi-
ca (Sadi et al., 2011), uma vez que estudos clínicos sugeriram 
que o uso de abiraterona e enzalutamida antes de docetaxel 
pode aumentar a sobrevida global dos pacientes com CPRC 
(Beer et al., 2014; Ryan et al., 2013). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o custo-efetivi-
dade de duas sequências terapêuticas utilizadas para o trata-
mento de CPRC: abiraterona associada à prednisona, seguida 
de docetaxel e então enzalutamida (AAP-DOC-ENZ) e enzalu-
tamida seguida de docetaxel e então abiraterona associada à 
prednisona (ENZ-DOC-AAP), sob a perspectiva do Sistema de 
Saúde Suplementar brasileiro.

Métodos

Racional clínico
Quatro estudos clínicos internacionais, multicêntricos, ran-
domizados, duplos-cegos e controlados por placebo foram 
selecionados para o desenvolvimento do racional clínico 
desta análise de custo-efetividade por meio de uma revisão 
de literatura e por serem os estudos pivotais que embasa-
ram a aprovação regulatória do acetato de abiraterona e da 
enzalutamida. Os quatro estudos consideraram sobrevida 
global (SG) como desfecho primário de eficácia e relataram a 
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duração mediana do tratamento até o momento da análise, 
definido como o intervalo entre a primeira dose e a descon-
tinuação do medicamento (Beer et al., 2014; Fizazi et al., 2012; 
Ryan et al., 2015; Scher et al., 2012).

O estudo COU-AA-301 avaliou a eficácia e a segurança de 
abiraterona associada à prednisona, comparada com place-
bo associado à prednisona, em 1.195 pacientes com câncer 
de próstata após a progressão e previamente tratados com 
docetaxel. A SG mediana do grupo abiraterona foi de 15,8 
meses [interquartile range (IQR): 14,8-17,0), enquanto no grupo 
placebo foi de 11,2 meses (IQR: 10,4-13,1), o que representa 
uma redução de 26% do risco de morte nos pacientes do 
grupo abiraterona [hazard ratio (HR) = 0,74 (IC 95%: 0,64-0,86; 
p < 0,0001)]. A mediana de tempo de tratamento com abira-
terona foi de 7,4 meses (IQR: 0,2-25,6) (Fizazi et al., 2012).

No estudo COU-AA-302, 1.088 pacientes com câncer de 
próstata metastático sem prévia exposição à quimioterapia 
foram randomizados para grupos de tratamento com abira-
terona ou placebo, ambos associados à prednisona. A media-
na de SG para esse grupo foi de 34,7 meses (IQR: 32,7-36,8), 
enquanto no grupo placebo foi de 30,3 meses (IQR: 28,7-33,3), 
totalizando uma redução de 19% no risco de morte para o 
grupo abiraterona [HR = 0,81 (IC 95%: 0,70-0,93; p = 0,0033)]. 
A mediana do tempo de tratamento do grupo abiraterona foi 
de 13,8 meses (IQR: 8,3-27,4) (Ryan et al., 2015).

A eficácia de enzalutamida para o tratamento de pacien-
tes com câncer de próstata metastático resistentes à castra-
ção (CPRC) foi avaliada em dois estudos clínicos de fase III 
controlados por placebo (Beer et al., 2014; Scher et al., 2012).

No estudo AFFIRM, foram analisados 1.199 pacientes pre-
viamente tratados com docetaxel. A mediana de SG desses 
pacientes foi de 18,4 meses (IQR: 17,3 – não atingido), com-
parados a 13,6 meses (IQR: 11,3-15,8) no grupo placebo. A re-
dução do risco de morte no grupo enzalutamida foi de 37% 
[HR = 0,63 (IC 95%: 0,53-0,75; p < 0,001)]. A mediana do tempo 
de tratamento com enzalutamida foi de 8,3 meses (Scher et 
al., 2012).

O estudo PREVAIL randomizou 1.717 pacientes que não 
haviam sido previamente expostos à quimioterapia. A com-
paração dos grupos apresentou redução de 29% no risco 
de morte dos pacientes do grupo enzalutamida [HR = 0,71 
(IC 95%: 0,60-0,84; p < 0,001)], sendo as medianas de SG 
dos grupos tratamento e controle de 32,4 e 30,2 meses, res-
pectivamente. Uma análise interina previamente planejada 
apresentou a mediana de tempo de tratamento com enzalu-
tamida de 16,6 meses (Beer et al., 2014).

Tanto a abiraterona quanto a enzalutamida mostraram-se 
mais eficazes do que o placebo para o tratamento de pacien-
tes com CPRC previamente expostos à quimioterapia ou não. 
Entretanto, nota-se uma diferença de SG para o mesmo me-
dicamento, quando utilizado em momentos diferentes do 
tratamento. A SG dos estudos que analisaram a abiraterona e 

a enzalutamida antes da quimioterapia foi maior do que a SG 
dos estudos que analisaram o uso posterior. Além disso, a SG 
da abiraterona administrada pós-terapia de privação andro-
gênica (pós-ADT) foi ainda maior do que a SG dos pacientes 
que receberam enzalutamida pós-ADT (Beer et al., 2014; Fizazi 
et al., 2012; Ryan et al., 2015; Scher et al., 2012). 

Os critérios de inclusão estabelecidos para seleção de 
pacientes nesses quatro estudos clínicos foram similares. Por-
tanto, na ausência de estudos clínicos de comparação direta 
entre as duas diferentes formas de sequenciamento da abira-
terona e da enzalutamida, realizou-se uma matching adjusted 
indirect treatment comparison (MAIC) dos dados dos estudos 
PREVAIL e COU-AA-302. Assim, podem-se combinar dados 
das populações desses estudos e permitiu-se a comparação 
dos seus resultados (Beer et al., 2014; Signorovitch, 2012; Ryan 
et al., 2015). 

Com base nesse racional, a presente análise de custo- 
-efetividade vai comparar duas opções de sequenciamento 
dessas terapias – AAP-DOC-ENZ e ENZ-DOC-AAP – para o tra-
tamento do CPRC.

Análise de custo-efetividade (ACE)
Uma vez que os desfechos clínicos foram diferentes nos estu-
dos de abiraterona e enzalutamida, antes e após quimiotera-
pia com docetaxel, optou-se por desenvolver uma análise de 
custo-efetividade para comparar custos e consequências de 
diferentes sequenciamentos desses medicamentos no trata-
mento de CPRC. Nesse tipo de análise, os benefícios clínicos 
são aferidos em unidades naturais. No presente estudo, as 
medidas utilizadas foram anos de vida ganhos (AVG) (Brasil, 
2014). 

Perfil dos pacientes
Esta ACE considerou como população-alvo pacientes com 
câncer de próstata metastático e resistentes à castração após 
terapia de privação androgênica e não previamente expos-
tos a regime quimioterápico.

Perspectiva
Adotou-se a perspectiva do Sistema de Saúde Suplementar 
brasileiro.

Tempo horizonte
Considerou-se um tempo horizonte de 20 anos (lifetime), para 
permitir mensurar na totalidade a efetividade (anos de vida 
ganho) de ambos os comparadores.

Modelo
Um modelo de Markov estruturado para a simulação do 
curso clínico dos pacientes com CPRC sob a perspectiva do 
Reino Unido foi adaptado à realidade brasileira (Dearden, 
2015). Posto que o objetivo do estudo foi comparar o uso de 
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abiraterona e enzalutamida antes e depois de quimioterapia, 
as etapas do tratamento foram divididas em sete estados (Fi-
gura 1).

Todos os pacientes entram no modelo no estado de 
tratamento após terapia de privação androgênica, no qual 
podem ser tratados com abiraterona mais prednisona ou 
enzalutamida, dependendo da sequência comparadora utili-
zada. Os pacientes que descontinuam o tratamento migram 
então para o estado de monitoramento até que se inicie o 
tratamento quimioterápico.

No estado de tratamento quimioterápico, o regime ado-
tado foi docetaxel associado à prednisona. Pacientes em 
risco de descontinuação migram para um novo estado de 
monitoramento, do qual eles podem migrar para o trata-
mento pós-quimioterapia.

No estado de tratamento pós-quimioterapia, os pacien-
tes podem ser tratados com abiraterona mais prednisona 
ou enzalutamida, de acordo com a sequência comparadora 
utilizada. Assumiu-se que os pacientes que descontinuam o 
tratamento migram para o estado de cuidado paliativo. Os 
pacientes de todos os estados estão sujeitos a migrar para o 
estado de morte.

Foram definidos ciclos mensais de tratamento.

Parâmetros

Parâmetros do modelo
Nos estados pré-quimioterápicos (tratamento pós-ADT e 
monitoramento), os parâmetros utilizados foram extraídos 
dos estudos COU-AA-302, para a sequência AAP-DOC-ENZ, e 
PREVAIL, para a sequência ENZ-DOC-AAP. A mortalidade pós-
-ADT, o tempo para quimioterapia e o tempo de tratamento 
de ambas as sequências foram extrapolados por meio do 

método de regressão de Weilbull para que fossem analisa-
dos a longo prazo.

Os dados utilizados no estado de tratamento quimioterá-
pico foram extraídos do estudo clínico de fase III, internacional, 
randomizado e multicêntrico, que compara o docetaxel com 
a mitoxantrona para o tratamento de pacientes com adeno-
carcinoma de próstata metastático. A mediana de tempo de 
tratamento foi de 6,6 meses, calculada com base na mediana 
do número de ciclos apresentada no estudo [9,5 (IQR: 1,0-11,0)] 
para o regime de docetaxel administrado a cada 21 dias. A me-
diana de SG foi de 18,9 meses (IQR: 17,0-21,2) e, com base nela, 
foi definido o risco de morte para esse estado e para o estado 
de monitoramento (Tannock et al., 2004). 

No estado de tratamento pós-quimioterápico, os dados 
de tempo de tratamento e sobrevida global dos estudos 
COU-AA-301 e AFFIRM, conforme descrito na seção “Racional 
clínico”, foram utilizados para estimar as probabilidades de 
transição e proporção de pacientes que permaneceram nes-
se estado e migraram dele para a morte ou cuidado paliativo 
a cada ciclo (Fizazi et al.; 2012, Scher et al., 2012)

Assumiu-se que a probabilidade de morte e o tempo de 
duração do estado de cuidado paliativo fossem baseados na 
SG dos pacientes que receberam placebo mais prednisona 
no estudo COU-AA-301 [11,2 meses (IQR: 10,4-13,1)] (Fizazi et 
al., 2012).

Probabilidades de transição

As probabilidades de transição entre os estados pós-ADT fo-
ram estimadas por meio das extrapolações dos dados de SG, 
tempo para início da quimioterapia e duração de tratamento 
dos estudos COU-AA-302 e PREVAIL, realizadas por Weibull 
(Tabela 1).

Para o estado de tratamento quimioterápico, partiu-se da 
mediana de duração de tratamento e calculou-se o hazard 
rate mensal de o paciente finalizar o tratamento quimiote-
rápico e ingressar no estado de monitoramento. Do hazard 
rate, estimou-se a probabilidade de transição entre esses dois 
estados, por meio das fórmulas abaixo. O mesmo foi feito a 
partir da mediana de SG dos pacientes com docetaxel para 
estimar a probabilidade de transição para o estado de morte 
(Tabela 1) (Tannock et al., 2004).

hazard rate =
ln2

Mediana de tempo para evento

Probabilidade de transição = 1 - c-hazard rate

Do estado de monitoramento para o estado de trata-
mento pós-quimioterapia, estimou-se a probabilidade de 
transição a partir do resultado da subtração entre o tempo 
mediano até o início do regime pós-quimioterapia e o tem-

Morte

TPA: terapia de privação androgênica.

Figura 1. Modelo de Markov.
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po mediano de tratamento com docetaxel (Fizazi et al., 2012; 
Scher et al., 2012; Tannock et al., 2004). Assumiu-se que a pro-
babilidade de transição entre o estado de monitoramento e 
morte fosse igual à probabilidade entre o estado de quimio-
terapia e morte (Tabela 1).

O mesmo método foi utilizado para calcular as probabi-
lidades de transição entre o estado de tratamento pós-qui-
mioterapia e os estados de cuidado paliativo e morte, para 
cada comparador. Para a transição entre o estado de cuidado 
paliativo e morte, utilizou-se a mediana de SG para pacientes 
tratados com prednisona após quimioterapia (Tabela 1) (Fi-
zazi et al., 2012).

Medidas de efetividade
A estimativa dos AVG propiciados por cada sequência de tra-
tamento foi realizada por meio da relação entre os resultados 
de eficácia e probabilidades de transição de cada estado do 
modelo de Markov. O total de AVG a cada comparador ao 
final do tempo horizonte de 20 anos foi o resultado da soma 
dos AVG de cada ciclo de tratamento.

Esquema terapêutico
As posologias de abiraterona, enzalutamida e prednisona fo-
ram determinadas de acordo com os regimes utilizados nos 
estudos clínicos.

O regime de abiraterona consistiu em 1g diário (quatro 
comprimidos de 250 mg) via oral, associado a 10 mg de pred-
nisona via oral (dois comprimidos de 5 mg por dia) (de Bono 
et al., 2011; Ryan et al., 2013). A dose diária de enzalutamida foi 
de 160 mg (quatro comprimidos de 40 mg) via oral (Beer et 
al., 2014; Scher et al., 2012). Para o docetaxel, o regime sele-
cionado foi de 75 mg/m² de superfície corpórea em 1 hora 
de infusão a cada 21 dias (Tannock et al., 2004). A superfície 
corpórea considerada foi de 1,89 m².

Uso de recursos e custos
O uso de recursos estimados para cada um dos regimes tera-
pêuticos foi realizado de acordo com as posologias descritas 
na seção “Esquema terapêutico” e está descrito na Tabela 2. 

As taxas de ocorrência dos eventos adversos de grau 3 e 
acima foram extraídas dos estudos COU-AA-301, 302,  PREVAIL, 
AFFIRM e de Tannock et al. e estão descritas na Tabela 3  
(Beer et al., 2014; de Bono et al., 2011; Ryan et al., 2013; Scher 
et al., 2012; Tannock et al., 2004). Os recursos utilizados para o 
tratamento dos eventos adversos foram estimados com base 
na opinião de especialistas.

Os custos de procedimentos foram obtidos por meio da 
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Mé-
dicos (CBHPM, 2012). Os dados dos custos dos medicamentos 
foram extraídos da lista da Câmara de Regulação do Merca-

Tabela 1. Probabilidades de transição

Transição Tempo mediano 
para o evento 

(meses) Hazard rate (mensal)
Probabilidade 

(mensal) FonteDe Para

TQ Monit. 6,6* 0,105 0,100 Tannock et al.

TQ Morte 18,9** 0,037 0,036 Tannock et al.

Monit. TPQ 7,0* 0,099 0,094 AFFIRM e Tannock et al.

Monit. Morte - - 0,036 Tannock et al.

Abiraterona + Prednisona

P-ADT Monit. - - 0,0014 COU-AA-302 (Weilbull)

P-ADT TQ - - 0,0070 COU-AA-302 (Weilbull)

P-ADT Morte - - 0,0237 COU-AA-302 (Weilbull)

TPQ CP 7,4* 0,094 0,089 COU-AA-301

TPQ Morte 15,8** 0,044 0,043 COU-AA-301

CP Morte 11,2** 0,062 0,060 COU-AA-301

Enzalutamida

P-ADT Monit. - - 0,0014 PREVAIL (Weilbull)

P-ADT TQ - - 0,0021 PREVAIL (Weilbull)

P-ADT Morte - - 0,0197 PREVAIL (Weilbull)

TPQ CP 8,3* 0,084 0,080 AFFIRM

TPQ Morte 18,4** 0,038 0,037 AFFIRM

CP Morte 11,2** 0,062 0,060 COU-AA-301

TQ: tratamento quimioterápico; Monit.: monitoramento; P-ADT: pós-terapia de privação androgênica; TPQ: tratamento pós-quimioterapia; CP: cuidado paliativo.
* Evento: fim do tratamento (mediana de tempo de tratamento).
** Evento: morte (mediana de sobrevida global).
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do de Medicamentos (CMED) atualizada em janeiro de 2016, 
considerando preço de fábrica 18%. Os custos unitários dos 
medicamentos foram de R$ 77,65 por comprimido de abira-
terona, R$ 76,87 por comprimido de enzalutamida, R$ 0,54 
por comprimido de prednisona e R$ 3.789,23 por ampola de 
docetaxel (CMED, 2016).

O custo de administração de docetaxel a cada 21 dias foi 
estimado com base no uso de recursos de uma clínica de 
oncologia no Brasil e considerou os custos de honorários, 
materiais e taxa de sala (CBHPM, 2012; SIMPRO, 2011). O custo 
total de administração foi de R$ 337,19. Os demais regimes 
não possuem custos de administração por serem medica-
mentos orais.

Os recursos utilizados no estado de monitoramento fo-
ram consultas com oncologista e procedimentos de monito-
rização, cuja frequência foi estimada com base nas diretrizes 
de tratamento do câncer de próstata da Associação Europeia 
de Urologia, nos estudos clínicos e nas bulas dos medica-

mentos (de Bono et al., 2011; Heidenreich, 2012; Tannock et al., 
2004). Essas estimativas foram validadas por um oncologista. 

Adotou-se uma taxa de desconto de 5% ao ano para os 
custos e benefícios utilizados no modelo, conforme reco-
mendado pela Diretriz Metodológica de Avaliação Econômi-
ca brasileira (Brasil, 2014).

Análise de sensibilidade univariada
Para determinar a robustez do resultado e os parâmetros de 
maior impacto nas variáveis de custo e efetividade do mode-
lo, uma análise de sensibilidade univariada foi conduzida com 
os seguintes parâmetros: taxa de desconto (0% e 10%); preço 
de abiraterona (±10%); custo dos eventos adversos (±20%); 
duração do tratamento com abiraterona pós-quimioterapia 
(±20%); sobrevida global do tratamento com abiraterona 
pós-quimioterapia (±20%); análise sem ajuste das curvas de 
eficácia dos tratamentos com abiraterona ou enzalutamida 
no pós-ADT.

Tabela 2. Recursos e custos dos regimes terapêuticos

Medicamento Apresentação Posologia Quantidade mensal Custo unitário Custo mensal

Abiraterona Comprimido 1g/dia 121,8 comprimidos  R$ 77,65  R$ 9.453,95 

Enzalutamida Comprimido 160 mg/dia 121, 8 comprimidos  R$ 76,87  R$ 9.359,35 

Prednisona Comprimido 10 mg/dia 60,9 comprimidos  R$ 0,54  R$ 32,93 

Docetaxel Ampola 75 mg/m²/21 dias 1,4 ampola  R$ 7.578,46  R$ 10.984,26 

Tabela 3. Frequência de eventos adversos por regime terapêutico em cada fase de tratamento

Evento adverso

Tratamento pós-ADT Quimioterapia Tratamento pós-quimioterapia

Abiraterona + 
Prednisona Enzalutamida Prednisona Docetaxel

Abiraterona + 
Prednisona Enzalutamida

Prednisona 
(cuidado 
paliativo)

Neutropenia 0,0% 0,0% 0,0% 32,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Neutropenia febril 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Trombocitopenia 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,4% 1,0% 0,5%

Anemia 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 7,8% 7,8% 8,1%

Artralgia 1,8% 1,4% 1,9% 0,0% 5,1% 2,3% 4,3%

Astenia 0,2% 1,3% 1,3% 0,0% 3,3% 2,5% 2,0%

Diarreia 1,1% 0,2% 0,9% 32,0% 1,1% 1,1% 1,3%

Dispneia 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 1,8% 0,6% 2,3%

Fadiga 2,4% 1,8% 1,9% 5,0% 9,1% 6,3% 10,4%

Náusea 0,0% 0,0% 0,0% 42,0% 2,1% 1,5% 2,8%

Vômito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 1,1% 3,0%

Edema 0,9% 0,2% 1,7% 19,0% 2,5% 1,0% 1,0%

Hipocalemia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hipertensão 4,2% 6,8% 3,1% 0,0% 1,3% 2,0% 0,3%

Dor nas costas 2,8% 2,5% 3,9% 0,0% 7,1% 5,0% 10,2%

Neuropatia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ADT: terapia de privação androgênica.
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Resultados

O tempo de tratamento com a sequência AP-DOC-ENZ é me-
nor do que com a sequência ENZ-DOC-AP. Para AP-DOC-ENZ, 
o tempo médio de tratamento pós-ADT é de 13,73 meses, 
seguidos de 5,54 meses de quimioterapia e 3,41 meses de 
tratamento pós-quimioterapia. Já para ENZ-DOC-AP, o tempo 
de tratamento para esses três estados é de 15,11, 5,78 e 3,15 
meses, respectivamente (Figura 2). 

Os custos com AP-DOC-ENZ foram menores nos estados 
de tratamento pós-terapia de privação androgênica, quimio-
terapia, cuidado paliativo e morte (Figura 3). O estado que 
apresentou maior impacto no custo total do tratamento 

foi o estado pós-ADT (48% para a sequência AP-DOC-ENZ 
e 50% para ENZ-DOC-AP), e o custo total do estado foi de  
R$ 125.560,00 para abiraterona e de R$ 136.086,00 para en-
zalutamida, o que representa uma redução de 7,3%. Essa re-
dução foi de 4,3% para o estado de quimioterapia, de 3,4% 
para cuidado paliativo e de 0,5% para o estado de morte.

A sequência AP-DOC-ENZ apresentou maior número de 
AVG (3,37 versus 3,28 para ENZ-DOC-AP) (Tabela 4). Apresen-
tou também menor custo total do que a sequência oposta, 
totalizando R$ 262.801,00 versus R$ 274.165,00 da sequência 
oposta, portanto foi considerada dominante em relação à se-
quência comparadora (Tabela 4). 

Na análise de sensibilidade univariada, o modelo mos-
trou-se mais sensível à variável de preço da abiraterona. En-
tretanto, mesmo com o aumento de até 10% no preço, ainda 
mantiveram a sequência AP-DOC-ENZ como de menor custo. 
Apesar de a diferença de efetividade ser discreta, ela perma-
neceu positiva em todos os cenários avaliados (Figuras 4 e 5).

AP-ENZ: abiraterona associada à prednisona pós-ADT e enzalutamida pós- 
-quimioterapia; ENZ-AP: enzalutamida pós-ADT e abiraterona associada à 
prednisona pós-quimioterapia; TPTPA: tratamento pós-terapia de privação 
androgênica; Monit.: monitoramento; TQ: tratamento quimioterápico; TPQ: 
tratamento pós-quimioterapia; CP: cuidados paliativos.

Figura 2. Tempo gasto por fase de tratamento.
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Figura 3. Custo por fase de tratamento.
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Tabela 4. Resultados

Comparador

Sem desconto Desconto de 5%

Custos AVG Custos AVG

AP-ENZ  R$ 293.117,27 3,81  R$ 262.800,82 3,37

ENZ-AP  R$ 304.644,35 3,69  R$ 274.164,59 3,28

AP-ENZ: abiraterona associada à prednisona pós-ADT e enzalutamida pós- 
-quimioterapia; ENZ-AP: enzalutamida pós-terapia de privação androgênica 
e abiraterona associada à prednisona pós-quimioterapia; AVG: anos de vida 
ganhos.
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Discussão

Este modelo de custo-efetividade foi estruturado para refletir 
a prática clínica do cuidado de pacientes com CPRC. Após 
a falha da terapia de privação androgênica, demonstrou-se 
que a adoção da sequência AP-DOC-ENZ é dominante em 
relação à sequência ENZ-DOC-AP, uma vez que apresentou 
custos totais de tratamento menores e maior efetividade, 
mensurada pela quantidade de AVG.

Notou-se que os principais direcionadores do resultado 
foram o tempo de tratamento (para custos) e as diferenças 
de sobrevida (para efetividade) entre o uso de cada terapia, 
especialmente na indicação pós-ADT. A redução do tempo 
de tratamento diminui os custos com os medicamentos e o 
período no qual o paciente é exposto a eventos adversos, 
cujo manejo também impacta no custo total de tratamento.

O modelo desenvolvido simula a realidade clínica de um 
paciente com CPRC, e a análise de custo-efetividade reuniu 
todos os parâmetros relacionados aos tratamentos com se-
quências comparadoras. Por tratar-se de uma simulação, essa 
análise possui algumas limitações. Devido à inexistência de 

estudos de comparação direta entre as sequências AP-DOC-
-ENZ e ENZ-DOC-AP no tratamento de CPRC, foram utilizados 
dados de estudos particulares de cada medicamento com-
parando-os pelo método de MAIC. Apesar de esse método 
reduzir as diferenças entre os estudos clínicos, fatores não 
observáveis nos dados reportados podem ser um fator de 
influência no resultado, como diferenças entre os grupos 
placebo ou fatores que influenciem apenas os grupos trata-
mento e não placebo (Signorovitch, 2012). Ainda, a sobrevida 
global do estado de cuidado paliativo foi assumida como 
igual à do grupo placebo mais prednisona do COU-AA-301 
(Fizazi et al., 2012). Essa definição confere um nível de incerte-
za para os pacientes que se encontram nesse estado, uma vez 
que não foram encontrados dados específicos sobre eles. O 
impacto dessa limitação nos resultados da análise não pode 
ser quantificado, visto que ele pode tanto subestimar quanto 
superestimar os resultados do modelo. Importante ressaltar 
que, na análise de sensibilidade univariada, se verificou que 
utilizar os parâmetros dos estudos sem levar em conside-
ração o método de comparação indireta adotado faz com 
que as diferenças se intensifiquem: a sequência AP-DOC-ENZ  
passa a ser mais econômica e de maior eficácia que a se-
quência oposta.

Um estudo observacional retrospectivo realizado com 
pacientes nos Estados Unidos relatou que, comparado ao 
uso da enzalutamida, o uso da abiraterona pode estar rela-
cionado à redução de fadiga, fraqueza e eventos adversos 
no sistema nervoso central, como amnésia, ansiedade, dis-
funções cognitivas, convulsões, distúrbios de atenção, aluci-
nações e insônia, por exemplo. Essa associação também foi 
realizada com a diminuição da ocorrência de eventos adver-
sos que acarretassem a redução das doses desses medica-
mentos (Kane, 2016).

Com o desenvolvimento de novas tecnologias para o tra-
tamento de CPRC, como a abiraterona e a enzalutamida, a 
melhor forma de sequenciar os medicamentos disponíveis 
tornou-se a principal dificuldade. 

As evidências disponíveis na literatura, ainda que limita-
das, apontam para uma menor eficácia dos novos agentes 
em pacientes previamente tratados com eles. Um estudo ob-
servacional retrospectivo multicêntrico analisou a eficácia de 
enzalutamida após a falha de abiraterona e docetaxel em 61 
pacientes. Houve redução maior ou igual a 30% de antígeno 
prostático específico (PSA) em 28% dos pacientes e maior ou 
igual a 50% em 15% deles. A sobrevida livre de progressão 
(SLP) foi de 12 semanas (Badrising et al., 2014). Outro estudo 
retrospectivo realizado com 39 pacientes com CPRC verificou 
que 41% dos pacientes apresentaram queda de PSA maior ou 
igual a 30%. Essa redução foi maior ou igual a 50% em 12,8% 
e maior ou igual a 90% em 2,5% dos pacientes (Bianchini et 
al., 2014). Ainda sobre o uso da enzalutamida, um estudo 
observacional investigou a sua eficácia pós-abiraterona e 

SG: sobrevida global; DT: duração do tratamento.

Figura 4. Diagrama de tornado: variável custo (análise de 
sensibilidade univariada).
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Figura 5. Diagrama de tornado: variável efetividade (análise de 
sensibilidade univariada).
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pós-docetaxel. Não houve diferenças estatisticamente signi-
ficativas na queda de PSA, taxa de resposta e SLP entre os 
grupos (Suzman et al., 2014). Noonan et al. analisaram retros-
pectivamente uma coorte de 30 pacientes com CPRC que 
receberam abiraterona após a falha de docetaxel e enzalu-
tamida. A queda de PSA maior ou igual a 30% foi observada 
em 10% dos pacientes e maior ou igual a 50% em 3% deles 
(Noonan et al., 2013). Esses estudos oferecem dados de mun-
do real sobre o uso de algumas das possíveis sequências de 
tratamento de CPRC; porém, trata-se de análises retrospecti-
vas com coortes pequenas de pacientes em um mesmo país 
e que estão sujeitas a extensas limitações.

Portanto, uma importante limitação do estudo é a ausên-
cia de ensaios clínicos randomizados com dados de eficácia 
na indicação pós-quimioterapia de pacientes previamente 
expostos, após a falha da terapia de privação androgênica, 
ao acetato de abiraterona ou enzalutamida. Não é possível 
determinar se essa limitação subestima ou superestima os 
resultados de custo e efetividade do modelo. Entretanto, é 
importante notar que na análise de sensibilidade univariada 
verificou-se que os parâmetros de duração do tratamento e 
sobrevida global nos pacientes pós-quimioterapia apresen-
tam baixo impacto no resultado final. 

Quanto às evidências sobre a eficácia das sequências te-
rapêuticas, um estudo de coorte retrospectiva comparou o 
uso sequencial de abiraterona e enzalutamida dos pacientes 
tratados no Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at 
Johns Hopkins University (Maughan, 2017). Apesar de a inter-
venção não ser a mesma (o estudo não considera o uso de 
quimioterapia com docetaxel entre os agentes hormonais), 
o resultado da análise de sobrevida global está em linha 
com os achados do modelo. Após regressão multivariada, o 
hazard ratio das curvas de sobrevida global entre os grupos 
ficou próxima de ser estatisticamente significativa (HR 0,57, 
95% IC 0,29-1,11, p = 0,098).

Uma análise de custo por evento evitado (COPE) compa-
rando a enzalutamida com a abiraterona associada à pred-
nisona para o tratamento de CPRC no Sistema de Saúde 
Suplementar brasileiro foi publicada por Stefani et al. e relatou 
que o custo para evitar uma morte é menor com a enzaluta-
mida. Entretanto, os resultados apresentados pela presente 
análise de custo-efetividade permitem conclusões mais preci-
sas sobre o uso dessas duas estratégias terapêuticas, uma vez 
que a análise COPE foi exposta a limitações críticas. Na COPE 
não foi utilizado nenhum método que permitisse a compa-
ração dos resultados dos estudos COU-AA-302 e AFFIRM.  
Além disso, essa análise referiu-se apenas ao uso de abirate-
rona e enzalutamida após o regime quimioterápico com do-
cetaxel, desconsiderando as estratégias de sequenciamento, 
e não foram consideradas as ocorrências de eventos adver-
sos, o que representa parte importante dos custos relacio-
nados a ambos os tratamentos (Stefani et al., 2015). Por fim, 

a própria conclusão de que o custo para evitar uma morte é 
menor não pode ser feita com base nos resultados da análi-
se, devido à larga amplitude dos intervalos de confiança dos 
resultados individuais das terapias (Trufelli, 2016).

Por fim, o preço de aquisição dos novos agentes (abi-
raterona e enzalutamida) é a principal variável que afeta os 
resultados de custo do modelo. Na análise de sensibilidade 
univariada, mesmo um custo de aquisição de abiraterona até 
11% maior que o de enzalutamida ainda mantém a sequên-
cia de tratamento AP-DOC-ENZ como a de menor custo. Esse 
modelo toma como base para custo o preço lista de cada 
um dos medicamentos, mas na prática esse é o preço má-
ximo a ser praticado no mercado, podendo, portanto, sofrer 
variações.

Futuros estudos que comparem diretamente a eficácia e 
segurança das diferentes sequências terapêuticas poderão 
ser uma fonte de dados que permitam uma avaliação eco-
nômica mais precisa sobre as suas aplicações. Entretanto, 
levando em consideração os dados de sobrevida dos medi-
camentos, o tempo de tratamento e a ocorrência de even-
tos adversos, a presente análise indicou uma melhor razão 
de custo-efetividade incremental para o uso da sequência  
AP-DOC-ENZ no sistema de saúde suplementar brasileiro.

Conclusão

O uso da sequência AP-DOC-ENZ foi associado a melhores re-
sultados de custo-efetividade e apresentou-se dominante ao 
uso da sequência ENZ-DOC-AP no tratamento de CPRC, em-
bora o resultado do ganho de efetividade tenha se mostrado 
pequeno. Esse resultado indica que a adoção da sequência 
AP-DOC-ENZ pode aumentar a sobrevida dos pacientes e 
diminuir o custo total de tratamento no Sistema de Saúde 
Suplementar brasileiro. 

Agradecimentos

Agradecemos a Evidências – Kantar Health pelo desenvolvi-
mento do medical writing e a escrita deste artigo.

Referências bibliográficas

Attard G, Belldegrun AS, de Bono JS. Selective blockade of androgenic 
steroid synthesis by novel lyase inhibitors as a therapeutic strategy for 
treating metastatic prostate cancer. BJU Int. 2005;96(9):1241-6. 

Badrising S, van der Noort V, van Oort IM, van den Berg HP, Los M, Hamberg 
P, et al. Clinical activity and tolerability of enzalutamide (MDV3100) 
in patients with metastatic, castration-resistant prostate cancer 
who progress after docetaxel and abiraterone treatment. Cancer. 
2014;120(7):968-75. 

Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf DE, Loriot Y, Sternberg CN, Higano CS, et 
al.; PREVAIL Investigators. Enzalutamide in metastatic prostate cancer 
before chemotherapy. N Engl J Med. 2014;371(5):424-33. 



92

Pititto L, Asano E

J Bras Econ Saúde 2017;9(1): 83-92

Beltran H, Beer TM, Carducci MA, de Bono J, Gleave M, Hussain M, et al. New 
therapies for castration-resistant prostate cancer: efficacy and safety. Eur 
Urol. 2011;60(2):279-90. 

Bianchini D, Lorente D, Rodriguez-Vida A, Omlin A, Pezaro C, Ferraldeschi R, 
et al. Antitumour activity of enzalutamide (MDV3100) in patients with 
metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC) pre-treated with 
docetaxel and abiraterone. Eur J Cancer. 2014;50(1):78-84. 

Bianchini D, Zivi A, Sandhu S, de Bono JS. Horizon scanning for novel 
therapeutics for the treatment of prostate cancer. Ann Oncol. 2010;21 
Suppl 7:vii43-55. 

Botrel TE, Clark O, Pompeo AC, Bretas FF, Sadi MV, Ferreira U, et al. 
Immunotherapy with Sipuleucel-T (APC8015) in patients with metastatic 
castration-refractory prostate cancer (mCRPC): a systematic review and 
meta-analysis. Int Braz J Urol. 2012;38(6):717-27. 

Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes 
Metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica. 2ª ed. 2014. Disponível 
em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_
metodologicas_diretriz_avaliacao_economica.pdf>.

Cardoso Filho FA, organizador. CBHPM – Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos. São Paulo: Associação 
Médica Brasileira; 2012.

Cha E, Fong L. Therapeutic vaccines for prostate cancer. Curr Opin Mol Ther. 
2010;12(1):77-85. 

Chang SS, Kibel AS. The role of systemic cytotoxic therapy for prostate 
cancer. BJU Int. 2009;103(1):8-17. 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Lista de 
preços e medicamentos: preço fábrica e preço máximo de venda ao 
governo. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Secretaria Executiva. 
2016. Atualização: janeiro de 2016.

de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, Fizazi K, North S, Chu L, et al.; COU-
AA-301 Investigators. Abiraterone and increased survival in metastatic 
prostate cancer. N Engl J Med. 2011;364(21):1995-2005. 

Dearden L, Majer I, van de Wetering G. Acost comparison of treatment with 
abirateroneacetate plus prednisone in the pre-chemotherapy setting 
followed by enzalutamide in the post-chemotherapy setting versus the 
opposite treatment sequence in metastatic castration resistant prostate 
cancer patients with non-visceral metastases. ISPOR 18th Annual 
European Congress; 2015.

Fizazi K, Scher HI, Molina A, Logothetis CJ, Chi KN, Jones RJ, et al.; COU-
AA-301 Investigators. Abiraterone acetate for treatment of metastatic 
castration-resistant prostate cancer: final overall survival analysis of the 
COU-AA-301 randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 
study. Lancet Oncol. 2012;13(10):983-92. 

Heidenreich ABP, Bellmunt J, et al. Guidelines on Prostate Cancer. European 
Association of Urology. 2012.

Inca. Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil. 2015.

Kane DPASBLGBEYXPLCJ. Assessment of Central Nervous System (CNS) and 
Dose Reduction Events in Patients Treated With Abiraterone Acetate 
Plus Prednisone (AA+P) or Enzalutamide (ENZ). ASCO Annual Meeting; 
Chicago, IL, USA; 2016.

Maughan BL, Luber B, Nadal R, Antonarakis ES. Comparing Sequencing 
of Abiraterone and Enzalutamide in Men With Metastatic Castration-
Resistant Prostate Cancer: A Retrospective Study. Prostate. 
2017;77(1):33-40. 

Noonan KL, North S, Bitting RL, Armstrong AJ, Ellard SL, Chi KN. Clinical 
activity of abiraterone acetate in patients with metastatic castration-
resistant prostate cancer progressing after enzalutamide. Ann Oncol. 
2013;24(7):1802-7.

Petrylak DP, Tangen CM, Hussain MH, Lara PN Jr, Jones JA, Taplin ME, et 
al. Docetaxel and estramustine compared with mitoxantrone and 
prednisone for advanced refractory prostate cancer. N Engl J Med. 
2004;351(15):1513-20. 

Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS, Molina A, Logothetis CJ, de Souza P, et al.; 
COU-AA-302 Investigators. Abiraterone in metastatic prostate cancer 
without previous chemotherapy. N Engl J Med. 2013;368(2):138-48. 

Ryan CJ, Smith MR, Fizazi K, Saad F, Mulders PF, Sternberg CN, et al.; COU-
AA-302 Investigators. Abiraterone acetate plus prednisone versus 
placebo plus prednisone in chemotherapy-naive men with metastatic 
castration-resistant prostate cancer (COU-AA-302): final overall survival 
analysis of a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 
study. Lancet Oncol. 2015;16(2):152-60.

Sadi MV, Ferreira U, Clark O, et al. Câncer da próstata resistente à castração 
(CPRC). 25ª Reunião do Comitê Brasileiro de Estudos em Uro-Oncologia 
(CoBEU) em São Paulo; 2011.

Scher HI, Fizazi K, Saad F, Taplin ME, Sternberg CN, Miller K, et al.; AFFIRM 
Investigators. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer 
after chemotherapy. N Engl J Med. 2012;367(13):1187-97. 

Scher HI, Heller G, Molina A, Kheoh TS, Attard G, Moreira J, et al. Evaluation 
of circulating tumor cell (CTC) enumeration as an efficacy response 
biomarker of overall survival (OS) in metastatic castration-resistant 
prostate cancer (mCRPC): Planned final analysis (FA) of COU-AA-301, 
a randomized double-blind, placebo-controlled phase III study of 
abiraterone acetate (AA) plus low-dose prednisone (P) post docetaxel. J 
Clin Oncol 2011;29 Suppl (Abstr LBA4517).

Signorovitch JE, Sikirica V, Erder MH, Xie J, Lu M, Hodgkins PS, et al. Matching-
adjusted indirect comparisons: a new tool for timely comparative 
effectiveness research. Value Health. 2012;15(6):940-7. 

SIMPRO R. SIMPRO. Informações e Soluções em Saúde. 2011.

Stefani S TV, Fay A, Abadi M, Flanders S, Bul C, Sasse A. Custo por evento 
evitado da enzalutamida versus abiraterona associada à prednisona em 
homens com câncer de próstata resistente à castração metastático, sob 
a perspectiva do Sistema de Saúde Suplementar no Brasil. J Bras Econ 
Saúde. 2015;7(3):127-37.

Suzman DL, Luber B, Schweizer MT, Nadal R, Antonarakis ES. Clinical 
activity of enzalutamide versus docetaxel in men with castration-
resistant prostate cancer progressing after abiraterone. Prostate. 
2014;74(13):1278-85. 

Tannock IF, de Wit R, Berry WR, Horti J, Pluzanska A, Chi KN, et al.; TAX 
327 Investigator. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone 
plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med. 
2004;351(15):1502-12. 

Tannock IF, Osoba D, Stockler MR, Ernst DS, Neville AJ, Moore MJ, et al. 
Chemotherapy with mitoxantrone plus prednisone or prednisone 
alone for symptomatic hormone-resistant prostate cancer: a 
Canadian randomized trial with palliative end points. J Clin Oncol. 
1996;14(6):1756-64.

Trufelli D, Pititto L, Asano E, Martins E. Carta ao editor. J Bras Econ Saúde. 
2016;8(2):172.

Tunn U. The current status of intermittent androgen deprivation (IAD) 
therapy for prostate cancer: putting IAD under the spotlight. BJU Int. 
2007;99 Suppl 1:19-22.



93J Bras Econ Saúde 2017;9(1): 93-9

Análise da produtividade da política de 
fusão de unidades hospitalares em Portugal 
integradas no Serviço Nacional de Saúde

Productivity analysis of hospital mergers in 
Portuguese National Health System 

Alexandre Morais Nunes1

RESUMO
Objetivo: Avaliar a variação da produtividade dos hospitais sujeitos a uma política de fusão entre 
os anos 2005 e 2013. Métodos: Para a medição da produtividade recorreu-se ao índice de Malm-
quist, que considera em simultâneo a variação da eficiência e a variação da tecnologia (fronteira ou 
melhores práticas). A população-alvo foram os Centros Hospitalares criados entre 2003 e 2010. Os 
dados de custos e da produção realizada foram obtidos através da revisão crítica da literatura (rela-
tórios de gestão do Ministério da Saúde). Foram comparados os Centros Hospitalares criados antes e 
depois da fusão com os hospitais que não foram submetidos a este processo. Resultados: 60% dos 
hospitais não apresentaram melhoria de produtividade com a reforma em estudo. A produtividade 
média antes da fusão era de 1,004 e após fusão desceu para 0,977. Os hospitais não sujeitos a pro-
cesso de fusão apresentaram melhores resultados com produtividade média de 0,994. Conclusões: 
A política de fusão de unidades de saúde não gerou ganhos de produtividade no médio prazo e os 
resultados em média demonstraram-se menos positivos no período pós fusão. 

ABSTRACT
Objective: Evaluation of the productivity in hospitals merger between 2005 and 2013. Methods: 
Malmquist index for the measurement of productivity resorted to the Malmquist index. This method 
considers the simultaneous variation of the efficiency and the variation of technology (best practi-
ces). The target population were the hospitals created between 2003 and 2010. Data were obtained 
from critical literature review (Ministry of Health management reports). The model considers the 
change in efficiency and the change in technology, achieved on the basis of cost and production 
data held for the hospital centers created before and after the merger and for comparison with the 
hospitals that were not merged. Results: 60% of hospitals showed no improvement in productivity 
with the reform in the study, the average productivity before the merger was 1,004 and after melting 
down to 0.977. Hospitals not subject to merger process showed better results with an average yield 
of 0.994. Conclusions: The health units merger policy does not generate productivity gains in the 
medium term and the results showed on average are less positive.
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Introdução

A reforma da gestão hospitalar em Portugal teve inicio em 
2002 com a adoção de práticas empresariais pelos hospitais 
públicos (Nunes, 2016). Na base deste processo estava a ne-
cessidade de garantir mais eficiência, menos custos, melhor 
qualidade, maior satisfação e mais acesso aos cuidados de 
saúde (Campos, 2007,2008).

Apesar destes objetivos bem claros, dois anos depois, o 
crescimento com as despesas públicas em saúde continuava a 
crescer e estava em risco a sustentabilidade do setor público em 
Portugal (Harfouche, 2012). Só os hospitais a essa data eram res-
ponsáveis por uma despesa superior a 50% do total de despesas 
do Serviço Nacional de Saúde (Barros, 2013). Ao mesmo tempo 
crescia a procura por hospitais privados e também a despesa 
dos hospitais públicos com o setor convencionado (protocolos 
com prestadores privados) (Fernandes & Nunes, 2016).

Como os principais problemas foram a ineficiência das 
práticas hospitalares de gestão, havia a necessidade de levar 
os gestores públicos a gerenciar melhor os recursos disponí-
veis (Barros, 2013). Dessa forma, em 2005, o governo decidiu 
que deveria melhorar os resultados, capacitando os gestores 
com práticas de gestão empresarial (Campos, 2008). Na ver-
dade, este momento foi criticado por alguns gestores pois 
em tão pouco tempo se transitou de práticas de gestão pu-
ramente públicas (até 2002), para um modelo de Sociedade 
Anónima (empresarial) (entre 2002 e 2004) e para um modelo 
de Empresa Pública do Estado muito próximo do empresarial 
(a partir de 2005) (Nunes & Harfouche, 2015). 

No mesmo ano, e para assegurar a sustentabilidade do 
sistema público de saúde, o Governo fez uma nova aposta 
com base na fusão de hospitais que tinham diferentes di-
mensões, capacidades e especificidades. Estas novas uni-
dades ficaram conhecidas como Centro Hospitalares. De 
acordo com Correia de Campos (2008), Ministro da Saúde 
responsável pelas reformas, a luta pela eficiência e aumento 
de produtividade dos hospitais com gestão empresarial, não 
seria possível sem uma forte concentração de unidades com 
estatuto juridico de entidades públicas empresariais (EPE) 
(Campos, 2008, p.42). 

O principal objetivo da política de fusão de hospitais era 
a promoção da utilização de todos os recursos e potenciali-
dades existentes nos hospitais do SNS que estavam muitas 
vezes sub-utilizados (como equipamentos e meios tecnoló-
gicos) e promover um maior investimento no acesso à ino-
vação e na formação de recursos humanos (Campos, 2008). 

O legislador defendia na publicação da redação legal que 
criava os Centros Hospitalares: 

 • A interconexão dos serviços e hospitais na mesma 
região e que desempenham as mesmas funções; 

 • A melhor utilização da capacidade 
existente em cada hospital público; 

 • A concentração das especialidades 
médicas e da inovação tecnológica 
dentro da mesma equipa de gestão;

 • Alcançar ganhos de eficiência;

 • A maior produtividade das unidades como um 
todo (Decreto-Lei n. º 284/99, de 26 de julho).

Em defesa desta política de fusão, conhecida como “hos-
pital mergers” na literatura internacional, é defendida a teoria 
da perspetiva de crescimento em função de economias de 
escala, tendo por base que algumas das quais ainda estavam 
por explorar (Azevedo & Mateus, 2013; Dafny, 2009; Tenn, 
2011). Como exemplos de contribuição para as economias de 
escala, na literatura internacional, podemos encontrar refe-
rências à distribuição das despesas fixas dos hospitais sepa-
rados por um único e maior volume produtivo; à diminuição 
de custos de administração; ao melhor aproveitamento de 
recursos com nova afetação dos recursos subutilizados e 
ainda algumas melhorias na qualidade e no acesso, já que 
os meios tecnológicos e exames complementares estariam 
centralizados num só local, dispondo o doente de acesso à 
mais alta tecnologia e com inovação crescente (Given, 1997; 
Sinay, 1998; Tenn, 2011). 

Em relação ao caso português, foi reconhecido por Barros 
(2013), que existiam unidades com economias de escala por 
implementar e outras já sobre dimensionadas. No entanto, 
a implementação da fusão de hospitais em Portugal tem 
seguido as recomendações internacionais de vários autores 
que estudaram exemplos ocorridos. Estas referências inter-
nacionais referiam que as as economias de escala apenas se 
justificariam se aplicadas ao processo de reforma que junta-
riam hospitais de pequena (menos de 200 camas) com hos-
pitais de maiores dimensões (Brooks & Jones, 1997; Given, 
1996; Ferrier & Valdmanis, 2004; Sinay, 1998). Caso contrário, 
ao fundir hospitais pequenos com outros mais pequenos ou 
hospitais grandes com outros maiores incorria-se no risco de 
não se gerar economias de escala no primeiro caso e no se-
gundo gerar mesmo uma maior subutilização (efeito contrá-
rio ao pretendido) (Sinay, 1998).

Em Portugal, a fusão de unidades de saúde assumiu 
uma perspectiva de integração horizontal, além da criação 
de Centros Hospitalares (perspectiva de integração vertical). 
Este outro tipo de fusão, resultava da junção de unidades de 
atenção primária com hospitais que ficariam sobre a mesma 
administração numa área geográfica próxima, gerando o 
que ficou conhecido na literatura da gestão hospitalar como 
Unidades Locais de Saúde (Campos & Simões, 2011; Santana 
& Costa, 2008). 

Neste artigo efetua-se uma análise da evolução da pro-
dutividade registrada com a fusão de hospitais, que se de-
senvolveu desde o ano 2005 sob o estatuto de Empresa 
Pública do Estado. A avaliação desta medida ganha relevo 
na literatura internacional, acrescentado valor pois a maioria 
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dos estudos referem-se a hospitais norte americanos e são 
poucos os que analisam as diferenças de produtividade antes 
e após a fusão dos hospitais.

Métodos

Foi aplicado o modelo de apuramento da produtividade, co-
nhecido como índice de produtividade de Malmquist. Este é 
um índice bilateral que, com base no apuramento da eficiên-
cia computacional, permite comparar a tecnologia de produ-
ção de duas economias (Caves, Christensen & Diewert, 1982).

Este modelo de análise da produtividade, proposto pela 
primeira vez em 1982 por Caves, Christensen e Diewert (1982), 
obedece a uma sequência operacional que inclui a variação 
simultânea da eficiência e das melhores práticas (variação da 
fronteira da tecnologia) ao longo de vários períodos (Lovell, 
2006). A seleção deste índice teve em conta a sua capacidade 
de ser utilizado em casos de tecnologias de produção que 
apresentam vários inputs (entradas de recursos) e outputs 
(saídas/produção), pelo facto de não necessitar de dados 
relativos aos preços de cada recurso utilizado nem de cada 
produto final produzido e ainda pela possibilidade de obten-
ção de informação sobre as razões que estão por trás das 
variações observadas da produtividade (Vasquez, 2012).

A operacionalização deste índice é efetuada através de um 
cálculo que resulta do produto da variação da eficiência (“cat-
ch-up”) (VE) pela variação da tecnologia (fronteira, inovação ou 
melhores práticas) (VT) (Cooper et al., 2007; Vasquez, 2012).

IM = VE x VT

Sendo,

VE = VT = xe
δ t+k

t+k

δ t+k
t δ t+k

t+kδ t
t

δ t
t δ t

t+k

e, 

 O rácio de eficiência relativa no período “t” 
medida pela fronteira do período “t”

 O rácio de eficiência relativa no período “t” 
medida pela fronteira do período “t + k”

 O rácio de eficiência relativa no período “t+k” 
medida pela fronteira do período “t+k”

 O rácio de eficiência relativa no período “t+k” 

medida pela fronteira do período “t”

Assim, resolvendo a equação se obtém uma expressão 
mais simplificada para o apuramento do índice de Malmquist:

IM = x
δ t+k

tδ t
t

t+kt+k δ t+kδ t

As variáveis selecionadas como inputs do modelo foram 
os custos dos hospitais. Os custos totais dos hospitais com-
preendem todas as demonstrações de contas (custos com 
pessoal, com produtos e bens de consumo, custo com me-
dicamentos e outros custos indiretos), exceto amortizações, 
custos com perdas financeira e custos extraordinários. Esta 
variável é expressa a preços constantes de 2003 operacio-
nalizada pelo deflator do Produto Interno Bruto. As variáveis 
clinicas de avaliação da produtividade, os outputs, foram: o 
número de episódios de emergências, o número de doentes 
internados, o número de cirurgias e o número de consultas 
nos hospitais. A população alvo foram os vinte Centros Hos-
pitalares, envolveram 44 hospitais, com a aplicação da políti-
ca de junção entre os anos 2003 e 2013. 

A estratégia de seleção de um período mais reduzido 
(até 2012) tem por justificação o fato de se pretender uma 
avaliação rigorosa com dados validados e com uma visão de 
médio prazo. Daí serem contempladas as reformas com num 
período máximo de 10 anos e mínimo de 3 anos. 

A análise dos resultados obtidos fez-se em duas etapas. 
Numa primeira etapa analisou-se, através de uma perspectiva 
global a evolução da produtividade para as unidades sujeitas 
a esta política antes e depois da fusão. Numa segunda etapa 
estabeleceu-se uma comparação com a evolução da produti-
vidade nas unidades não sujeitas a esta política. Assim:

 • Para a primeira etapa foram selecionados 20 
centros hospitalares constituídos por 44 unidades 
hospitalares. De forma a apurar a produtividade 
das unidades, antes do período de fusão, foram 
considerados os somatórios dos inputs e outputs 
dos hospitais que vieram a constituir os CH 
em análise. Apenas desta forma seria possível 
comparar os efeitos da política de concentração 
de unidades de saúde através deste índice;

 • Para a segunda etapa foi avaliada a produtividade 
de cinco hospitais, não sujeitos a esta política de 
concentração, para estabelecer uma comparação 
com os restantes. Os hospitais selecionados 
foram: o Hospital Garcia da Horta; o Hospital 
Distrital de Santarém; o Hospital Distrital Santa 
Maria Maior, o Hospital Distrital da Figueira 
da Foz e o Hospital do Espirito Santo.

Não foram contempla das no modelo outras reformas 
como a fusão de unidades hospitalares com unidades de 
atenção primária pois não têm igual produção nem os mes-
mos custos. Os dados incluídos foram obtidos de revisão 
crítica da literatura (relatórios de gestão) e validados pelas 
entidades competentes do Ministério da Saúde.

Resultados

O impacto dos processos de fusão das unidades hospitalares 
foi calculado para cada ano com recurso ao modelo mate-
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mático proposto pelo Índice de Malmquist e foi realizado em 
duas etapas.

Os resultados referentes à evolução da produtividade dos 
Centros Hospitalares antes e após a fusão (etapa 1 do mode-
lo) levou ao apuramento da produtividade dos centros hos-
pitalares em cada ano, como se apresenta na tabela 1.

A tendência registrada é a de que ao longo do tempo 
a maioria dos centros hospitalares aumenta a sua produtivi-
dade, o que é um sinal positivo dos objetivos da política de 
saúde. No entanto quando observada a média global de pro-
dutividade do grupo dos Centros Hospitalares registram-se 
as maiores falhas no ano de 2010/2011, que corresponde a 
um ano de intensa crise econômica portuguesa com inter-
venção externa do Fundo Monetário Internacional. 

Após este ano fatídico de crise é preciso ter cuidado ao 
afirmar a recuperação da produtividade no ano 2012. Isto por-
que é facto que a produtividade aumentou mas o aumento 
não se deveu a um melhor aproveitamento de recursos e 
consequentes poupanças associadas, mas sim à redução do 
acesso com o aumento dos pagamentos a cargo dos doen-
tes (taxas moderadoras), com a redução de apoios sociais e 
de transporte (o que baixou o acesso) e com o corte do finan-
ciamento dos hospitais. Este ultimo ponto é importante para 

a metodologia aplicada, uma vez que os custos são o input 
do calculo da variação da eficiência e a redução de custos 
tem no imediato um efeito positivo na produtividade pois os 
cálculos não distinguem os cortes das poupanças eficientes 
de recursos, apenas considera a redução dos custos.

Mas, analisando caso a caso, é preciso ter em conta que as 
fusões de hospitais não decorreram todas ao mesmo tempo 
e uns centros hospitalares foram criados em 2005 e outros 
em 2008 (por exemplo). Por isso, se fez um apuramento da 
média de produtividade de cada hospital (caso a caso) antes 
de se transformar em Centro Hospitalar e nos anos que se 
seguiram à fusão (Tabela 2). 

Para uma melhor observação das variações se apresenta 
na figura 1 a apresentação gráfica dos resultados.

Ao analisar os dados se verifica que os hospitais antes da 
junção apresentavam um crescimento anual positivo de 0,4% 
e após a transformação em Centros Hospitalares a produtivi-
dade caiu 2,73%. Com este resultado podemos concluir que 
a opção reformadora não teve os efeitos previstos. 

No entanto, a quebra não foi geral pois houve hospitais 
que cresceram e apresentaram resultados positivos. Este 
caso aplicou-se a 8 Centros Hospitalares que após fusão 
beneficiaram de uma melhoria da sua produtividade. São 

Tabela 1. Evolução da produtividade dos centros hospitalares, no período 2002-2012

CH 2003/2 2004/3 2005/4 2006/5 2007/6 2008/7 2009/8 2010/9 2011/10 2012/11

CH de São João 0,964 0,969 0,858 1,102 0,977 0,960 1,018 1,002 0,955 1,064

CH Alto Ave 1,006 1,017 1,231 1,231 1,116 1,007 0,794 1,291 0,515 1,559

CH Médio Ave 1,249 0,984 1,009 1,016 1,005 1,000 1,004 0,691 0,916 1,384

CH entre Douro e Vouga 1,019 0,990 0,958 0,940 0,962 1,006 1,006 1,000 0,861 1,107

CH Tâmega e Sousa 1,128 1,073 0,998 0,956 1,048 1,099 0,969 0,979 1,013 0,982

CH Trás-os-Montes e Alto Douro 0,988 0,953 0,994 0,991 1,198 1,159 0,795 1,419 0,569 1,421

CH do Nordeste 1,004 0,916 0,971 1,016 0,946 1,079 0,998 1,003 - -

CH do Porto 1,023 0,976 0,986 1,013 0,976 0,824 0,834 0,999 1,003 0,983

CH V.N.Gaia/Espinho 0,927 0,787 0,969 0,971 0,874 1,034 0,971 0,944 0,563 1,443

CH Leiria-Pombal 1,050 1,226 0,923 1,523 1,018 1,021 1,281 1,021 0,912 1,423

CH Tondela-Viseu 1,050 0,970 0,998 0,995 0,992 1,003 0,985 0,988 0,948 1,011

CH do Baixo Vouga 1,115 0,955 0,884 1,069 0,929 1,131 0,974 0,936 0,696 1,117

CH Universitário de Coimbra 1,035 0,944 1,101 0,983 1,005 0,982 0,978 0,998 0,811 1,497

CH Barreiro - Montijo 1,003 0,987 0,836 0,993 0,984 1,042 0,944 1,069 0,568 1,560

CH Setúbal 0,930 0,811 0,930 0,995 0,999 1,049 0,940 0,958 0,710 1,574

CH do Oeste 1,047 1,243 0,973 1,765 1,330 0,998 1,195 0,991 1,006 1,011

CH de Lisboa Ocidental 0,921 0,806 1,089 1,073 0,913 0,928 0,898 1,034 0,635 1,388

CH de Lisboa Central 0,987 0,971 0,970 1,084 0,836 0,941 0,992 1,000 1,019 1,199

CH Lisboa Norte 0,847 0,715 1,332 1,188 0,979 0,785 0,993 1,077 0,708 1,283

CH do Baixo Alentejo 1,084 1,038 0,965 1,088 0,922 - - - - -

Média CH 1,015 0,958 0,993 1,085 0,995 0,998 0,971 1,012 0,780 1,260

Fonte: Elaboração própria.
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exemplos os Centros Hospitalares de Setúbal (+11,79%), de 
Coimbra (+9,89%), de Trás-os-Montes e Alto Douro (+5,87%), 
do Nordeste (+4,43%), de São João (+2,90%), de Lisboa Oci-
dental (+2,70%), de entre Douro e Vouga (+1,05%) e do Barrei-
ro – Montijo (+0,07%). 

Numa perspectiva oposta foram 12 os casos de unidades 
de saúde que pioraram a sua produtividade com a implemen-
tação da política de fusão, a referir: os Centros Hospitalares 
de Leiria-Pombal (-22,89 %); do Oeste (-13,92%); do Alto Ave 
(-12,86%); de Setúbal (-11,79%); do Baixo Vouga (-11,38%); do Mé-
dio Ave (-7,97%); do Baixo Alentejo (-7,16%), do Porto (-6,60%); de 
Lisboa Norte (-4,05%); de Vila Nova de Gaia/Espinho (-2,80%); do 
Tâmega e Sousa (-2,27%) e de Tondela-Viseu (-1,83%).

Para poder comparar a evolução da produtividade dos 
Centros Hospitalares com os hospitais que não foram sujei-
tos a fusão, efetuou-se com recurso ao índice de Malmquist o 
apuramento da eficiência para cada um dos cinco hospitais 
selecionados (Tabela 3).

A produtividade dos hospitais que não sofreram agrega-
ção com outras unidades teve um crescimento médio da sua 
produtividade em 0,6%, passando de um score de 1,007 para 
1,312 e atravessou um período complicado, tal como os Cen-
tros Hospitalares, entre os anos 2010 e 2011 e o impulso de 
crescimento no ano seguinte. Os fatores justificativos destas 
variações são os mesmos que foram apontados na análise da 
variação dos centros hospitalares.

Observando uma análise individual dos hospitais não su-
jeitos a fusão, apenas o Hospital Distrital da Figueira da Foz e 
o Hospital Distrital Santa Maria Maior apresentaram produtivi-
dades médias positivas com +0,8% e +2,9%, respetivamente.

Quando se considerou a comparação da produtividade 
do grupo dos Centros Hospitalares criados com os hospitais 
que não foram sujeitos, obteve-se os seguintes resultados 
(Figura 2).

A produtividade nos Centros Hospitalares foi superior à 
dos hospitais nos anos 2003, 2004, 2007, 2010 e 2011. Nos res-

Tabela 2. Produtividade média dos Centros 
Hospitalares antes e após fusão

CH

Indíce de Malquist 

Antes da 
fusão Após fusão Δ I.Malm

CH de São João 0,979 1,008 2,90%

CH Alto Ave 1,116 0,987 -12,86%

CH Médio Ave 1,059 0,979 -7,97%

CH entre Douro e Vouga 0,979 0,990 1,05%

CH Tâmega e Sousa 1,037 1,014 -2,27%

CH Trás-os-Montes 
e Alto Douro

0,981 1,040 5,87%

CH do Nordeste 0,963 1,007 4,43%

CH do Porto 0,999 0,933 -6,60%

CH V.N.Gaia/Espinho 0,911 0,883 -2,80%

CH Leiria-Pombal 1,119 0,890 -22,89%

CH Tondela-Viseu 0,997 0,979 -1,83%

CH do Baixo Vouga 0,995 0,882 -11,38%

CH Universitário 
de Coimbra

1,002 1,101 9,89%

CH Barreiro - Montijo 0,972 0,973 0,07%

CH Setúbal 0,889 1,007 11,79%

CH do Oeste 1,151 1,011 -13,92%

CH de Lisboa Ocidental 0,932 0,959 2,70%

CH de Lisboa Central 1,002 0,992 -0,99%

CH Lisboa Norte 0,988 0,947 -4,05%

CH do Baixo Alentejo 1,061 0,989 -7,16%

Média CH 1,004 0,977 -2,73%

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1. Evolução da produtividade por centro hospitalar, antes 
e após fusão
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Tabela 3. Evolução da produtividade dos hospitais não sujeitos a fusões, de 2002 a 2012

Hospital 2003/2 2004/3 2005/4 2006/5 2007/6 2008/7 2009/8 2010/9 2011/10 2012/11 Média 
2012/02

H. da Figueira da Foz 1,026 0,933 1,097 1,321 0,988 0,885 0,997 0,742 0,710 1,698 1,008

H. de Santarém 1,080 1,002 1,004 1,019 0,961 1,053 0,960 0,909 0,566 1,661 0,991

H. de Santa Maria Maior 0,987 1,207 1,071 1,109 0,965 0,966 1,098 0,939 0,966 1,012 1,029

H. do Espirito Santo 1,136 0,939 1,004 1,029 0,985 1,042 0,979 0,969 0,733 0,876 0,964

Hospital Garcia da Orta 0,831 0,746 0,905 0,981 0,986 1,607 0,940 1,083 0,581 1,554 0,978

Média Hospitais 1,007 0,954 1,014 1,086 0,977 1,086 0,993 0,921 0,698 1,312 0,994

Fonte: Elaboração própria.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2. Evolução da produtividade por centro hospitalar, antes 
e após fusão
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tantes anos os hospitais não sujeitos a fusão apresentaram 
um maior desempenho médio. Estes resultados estão equi-
librados, pelo que não se poderão obter resultados precisos 
sobre esta variação.

Discussão

A implementação das práticas de administração empresarial 
características do setor privado tinha como objetivos pro-
mover: a maior eficiência, o maior acesso e qualidade para 
o doente. 

Além das novas práticas de gestão, os hospitais de média 
e pequena dimensão foram sujeitos a uma politica de fusão, 
que tinha como objetivo aproveitar os recursos subaprovei-
tados e assim aumentar a produtividade dos hospitais, for-
mando assim os Centros Hospitalares (Nunes, 2016).

Este processo não foi exclusivo em Portugal e foi imple-
mentado em outros países tendo sido obtidos resultados 
muito positivos. No entanto, nas várias experiências, este mo-
delo de gestão hospitalar teve alguns problemas internos de 

organização que condicionaram o seu sucesso, pois os hos-
pitais fundiram-se, mas os serviços não. No mesmo Centro 
Hospitalar continuavam a realizar-se os mesmos serviços em 
diferentes locais (Lynk, 1995; Tenn, 2011). 

Os resultados esperados em termos do aumento de efi-
ciência com as fusões, em Portugal, nos Estados Unidos e no 
resto do Mundo, só terão efeito nos casos em que se verifi-
casse uma integração das atividades administrativas e clíni-
cas, ficando ambas as unidades a funcionar como uma única 
unidade (Dranove, 1998; Tenn, 2011). 

Neste artigo, os índices de produtividade obtidos foram 
analisados, em termos médios, para os centros hospitalares 
(de forma global) e para cada unidade, considerando-se os 
períodos antes e após fusão. Assim, como principais conclu-
sões se verificou que a produtividade apenas aumentou em 
40% dos Centros Hospitalares e quando comparados com os 
hospitais não sujeitos a fusão que apresentaram em termos 
médios uma ligeira melhoria da produtividade no período 
do estudo. 

A crise financeira e a implementação de um programa do 
ajustamento do FMI poderão ter condicionado os resultados 
na medida em que a redução da produtividade no ano de 
2011 e o significativo aumento no ano seguinte, o que po-
derá estar associado ao corte no financiamento imposto às 
unidades hospitalares das unidades, conforme previsto no 
memorando de entendimento, e não a melhores resultados 
na produção. 

Conclusão

A política de fusão de unidades de saúde não gerou ganhos 
de produtividade no médio prazo, sendo, em média, mais 
produtivos os hospitais que ficaram de fora desse processo.

Referências bibliográficas

Azevedo H, Mateus C. Economias de escala e de diversificação: uma análise 
da bibliografia no contexto das fusões hospitalares. Revista Portuguesa 
de Saúde Pública. 2013;32:106-17. 

Barros PP, ed. Economia da saúde - conceitos e comportamentos. 3ª edição. 
Coimbra: Almedina; 2013.



99J Bras Econ Saúde 2017;9(1): 93-9

Análise da produtividade da política de fusão de unidades hospitalares em Portugal integradas no Serviço Nacional de Saúde
Productivity analysis of hospital mergers in Portuguese National Health System

Brooks GR, Jones VG. Hospital mergers and marker overlap. Health Services 
resource. 1997;31:701-22.

Campos AC, Simões JM, ed. O percurso da saúde: Portugal na Europa. 
Coimbra: Almedina; 2011.

Campos AC, ed. Reformas da saúde – o fio condutor. Coimbra: Almedina; 2008.

Campos AC. Por um sistema de saúde mais eficiente. Portugal. Cadernos de 
economia. 2007;80:9-15.

Caves DW, Christensen LR, Diewert WD. The economic theory of index 
numbers and the measurement of input, output and productivity. 
Econometrica. 1982;50:1393-414.

Cooper WW, Seiford LM, Tone K, eds. Data envelopment analysis: a 
comprehensive text with models, applications, references and dea-
solver software, 2nd Edition. Reino Unido: Springer; 2007.

Dafny, LS. Estimation and Identification of Merger Effects: An Application to 
Hospital Mergers. The Journal of Law and Economics. 2009;52:523-50.

Dranove D. Economies of scale in non-revenue producing cost centers: 
Implications for hospital mergers. Journal of Health Economics. 
1998;17:69-83.

Ferrier GD, Valdmanis V. (2004). Do mergers improve hospital productivity? 
Journal of the Operational Research Society. 2004;55;1071-80.

Given RS. Economies of scale and scope as an explanation of merger and 
output diversification activities in the health maintenance organization 
industry. Journal of Health Economics. 1996;15;685-713.

Harfouche AP, ed. Opções políticas em saúde. Efeitos sobre a eficiência 
hospitalar. Coimbra: Almedina; 2012.

Fernandes AC, Nunes AM. Hospitals and the Public-Private Combination in 
the Portuguese Health System. Acta Médica Portuguesa. 2016;29:217-23.

Lovell CA. Malmquist Productivity Index – Government funded education 
services. In: Avkiran, NK, ed. Productivity Analysis in the Service Sector 
with Data Envelopment Analysis. Australia: Universidade de Queensland; 
2007. p. 149-61. 

Lynk WJ. The creation of economic efficiencies in hospital mergers. Journal 
of Health Economics. 1995;14:507-30.

Nunes AM, Harfouche AP. A Reforma da Administração Pública aplicada ao 
setor da saúde: a experiência portuguesa. Brasil. Revista de Gestão em 
Sistemas de Saúde. 2015;4:1-8.

Nunes AM, ed. Reformas na gestão hospitalar: análise dos efeitos da 
empresarialização. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa; 2016.

Santana R, Costa C. A integração vertical de cuidados de saúde: aspetos 
conceptuais e organizacionais. Revista Portuguesa de Saúde Pública. 
2008;7:29-56.

Sinay UT. Pre and post-merger investigation of hospital mergers. Eastern 
Economic Journal. 1998;24:83-97.

Tenn S. The price effects of hospital mergers: a case study of the sutter–
summit transaction. International Journal of the Economics of Business. 
2011;18:65-82.

Vasquez MC, ed. Eficiência e produtividade no ensino superior público. 
Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
de Lisboa; 2012.



100 J Bras Econ Saúde 2017;9(1): 100-8

Custo-efetividade do uso do sistema 
intrauterino liberador de 52 mg de 
levonorgestrel (SIU-LNG) versus contraceptivos 
hormonais de curta duração na prevenção 
de gravidez não desejada em adolescentes 
entre 15 e 19 anos sob a perspectiva do 
Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS)

Cost-effectiveness analysis of 52 mg levonorgestrel-releasing 
intrauterine system (LNG-IUS) versus short-acting  
hormonal contraceptives in avoiding unintended 
pregnancy (UP) in 15 to 19 year-old adolescents under 
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RESUMO
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar se o uso do sistema liberador de levonorgestrel (SIU-
-LNG) Mirena® é custo-efetivo na prevenção de gravidez não planejada em adolescentes, entre 15 e 
19 anos, quando comparado aos contraceptivos hormonais de curta duração sob a perspectiva do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Métodos: Para avaliação econômica, foi elaborado um modelo de 
Markov, com ciclos de um ano, que acompanhou as adolescentes ao longo do curso natural do uso 
do método contraceptivo por um horizonte de tempo de cinco anos. Dados clínicos foram obtidos 
de revisão da literatura. Custos unitários foram extraídos de bases de dados oficiais. Apenas custos 
médicos diretos foram contemplados. Custos e benefícios foram descontados a uma taxa de 5% ao 
ano. Desfechos foram expressos como gravidez não planejada evitada. Resultados: Os resultados 
da análise de custo-efetividade mostraram que SIU-LNG é capaz de gerar economia de recursos 
com ganho em efetividade quando comparado com os métodos de maior prevalência de uso na 
adolescência (ACO e ACI). Análises de sensibilidade foram realizadas comprovando os resultados 
encontrados no caso-base. Conclusão: Levando-se em conta os resultados satisfatórios clínicos e 
econômicos, SIU-LNG deve ser considerado uma importante opção para evitar a gravidez não pla-
nejada na adolescência e todas as suas consequências. 

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to evaluate the cost- effectiveness of levonorgestrel-releasing 
intrauterine system (LNG-IUS) Mirena® in avoiding unintended pregnancy in 15 to 19 year-old ado-
lescents compared to short-term hormonal contraceptives under the Brazilian Public Healthcare Sys-
tem (SUS) perspective. Methods: For economic evaluation, a Markov model was developed, with 
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Introdução

A gravidez não planejada é multifatorial e inclui, em geral, 
casos de gestações não desejadas ou inoportunas (Le et al., 
2014).

De modo geral, esses casos ocorrem em todos os estratos 
socioeconômicos da população, além de ser um problema 
mundial que impacta especialmente países em desenvolvi-
mento (Modi et al., 2013). De acordo com dados da literatura, 
no ano de 2008, foi estimado que 41% das 208 milhões de 
gestações que ocorreram ao redor do mundo não eram pla-
nejadas (Modi et al., 2013).

Estima-se que anualmente, nos Estados Unidos, ocorram 
750.000 casos de gravidez em adolescentes (menos de 15 
anos e entre 15 e 19 anos), das quais 82% não são planeja-
das (Rosenstock et al., 2012). De acordo com dados da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 11% de 
todos os partos ao redor do mundo ainda são referentes a 
adolescentes (WHO, 2014). Além disso, essas estatísticas re-
velam que 49 em cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos já 
engravidaram (WHO, 2014).

No ano de 2003, um estudo nacional multicêntrico reve-
lou que a ocorrência de gravidez antes da maioridade legal 
brasileira (18 anos de idade) acometia 16,6% das mulhe-
res (Aquino et al., 2003). Já em pesquisa publicada em 2011 
pelo Ministério da Saúde, mais de um quarto da população 
sexualmente ativa relatou ter iniciado sua vida sexual antes 
dos 15 anos de idade e, segundo dados de 2012, 19,3% das 
mulheres que deram à luz entre 2000 e 2010 tinham idade in-
ferior a 20 anos (Ministério da Saúde – Brasil, 2011b; Ministério 
da Saúde – Brasil, 2012). 

De acordo com o relatório de características do Siste-
ma de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) de 2011, 
é possível observar a distribuição percentual das faixas etá-
rias da mãe no Brasil entre 2000 e 2011. Para as faixas etárias 
entre 10 e 14 anos e 15 e 20 anos, em 2011, os percentuais 
identificados foram de 0,95% e 23,52% respectivamente, to-
talizando 24,47%. Adicionalmente, são observadas pequenas 
oscilações entre os períodos analisados (Ministério da Saúde 
– Brasil, 2011a).

Um aspecto importante é que, em muitos casos, a gravi-
dez não planejada termina em aborto induzido (Modi et al., 
2013). Em todo o mundo, dos 86 milhões de casos de gravi-
dez não planejada, 41 milhões terminaram em aborto, 33 mi-
lhões em concepção e 11 milhões em abortos espontâneos 
(Modi et al., 2013). Já no Brasil, mais da metade dos nascimen-
tos ocorridos em uma unidade pós-natal brasileira com mais 
de 1.000 mulheres entre 10 e 24 anos de idade eram frutos 
de gravidezes indesejadas (Rocha et al., 2010). Segundo o Mi-
nistério da Saúde, estima-se que, em 2005, 1.054.242 abortos 
foram induzidos, sendo a maioria nas regiões Nordeste e Su-
deste do país, com uma estimativa de taxa anual de aborto 
induzido de 2,07 por 100 mulheres entre 15 e 49 anos (Minis-
tério da Saúde – Brasil, 2009a). 

No Brasil, devido à ilegalidade de sua realização (exceto 
em casos de estupro, risco de morte da mulher ou anence-
falia do feto), a maioria dos abortos é realizada clandestina-
mente, o que pode levar a complicações, morte materna, 
além dos significativos impactos aos serviços de saúde e às 
famílias afetadas (Le et al., 2014; Ministério da Saúde – Brasil, 
2009a). 

Para os sistemas de saúde, os custos com uma gravidez 
não planejada incluem o acompanhamento da gestação, 
abortos eventuais e complicações com o bebê. Além disso, 
existem diversos gastos referentes à criação da criança, oriun-
dos de uma gravidez não planejada, que geram um custo 
ao Estado – custo que não existiria com um planejamento 
familiar adequado. No Brasil, de acordo com dados recen-
tes do estudo de Le et al. (2014), os custos de uma gravidez 
não planejada foram de R$ 2.293, sob a perspectiva do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), gerando um custo total anual de  
R$ 4,1 bilhões, dos quais R$ 32,9 milhões referem-se aos gas-
tos com abortos espontâneos e R$ 2,8 bilhões com compli-
cações relacionadas ao bebê. Vale ressaltar que, nesse custo 
de gravidez não planejada, foram considerados apenas os 
custos com consultas, exames pré-natal e parto. Além des-
ses, muitos outros custos, relacionados à saúde e à educação 
da criança, são ocasionados por uma gravidez não planejada. 

Os principais motivos para a ocorrência da gravidez não 
planejada incluem o não uso, o uso incorreto e a falha de 

one year cycles, to follow the adolescents along the natural course of contraceptives use, under 
a time horizon of five years. Clinical data were obtained from the literature review. Unit costs were 
extracted from official databases. Only direct medical costs were included. Costs and benefits were 
discounted at a rate of 5% per year. Outcomes were expressed as unplanned pregnancy avoided. 
Results: The cost-effectiveness results showed that LNG-IUS is able to bring savings with gain in 
effectiveness when compared to the most common methods used by adolescents (oral and inject-
able contraceptives). Sensitivity analyses confirmed the results found in the base case. Conclusion: 
Considering the satisfactory clinical and economic results, LNG-IUS should be considered as an im-
portant option for avoiding unplanned pregnancy in adolescence, along with all its consequences.
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métodos contraceptivos, além da falta de informação e acon-
selhamento sexual às mulheres, a falta de acesso gratuito aos 
métodos contraceptivos atualmente disponíveis para a po-
pulação e a condição do aborto inseguro (Modi et al., 2013; 
Ministério da Saúde – Brasil, 2009a). 

No Brasil, atualmente estão disponíveis no SUS anticon-
cepcionais hormonais combinados (oral e injetável), anti-
concepcionais com progestagênio apenas (oral e injetável), 
dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, diafragma e preser-
vativos masculinos e femininos (Ministério da Saúde – Brasil, 
2015c). Contudo, as taxas de fecundidade entre meninas com 
menos de 15 anos continuam a aumentar. De acordo com da-
dos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 
2004 a taxa de nascidos vivos de mães nessa faixa etária foi de 
8,6 por mil, subindo para 9,6 por mil em 2009 (Unicef, 2011). 

A gravidez não planejada configura um importante pro-
blema de saúde pública na atualidade. Apesar dos inúmeros 
projetos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde com o ob-
jetivo de viabilizar um programa de planejamento familiar de 
qualidade, o número de gestações não planejadas na adoles-
cência continua alarmante. 

Nesse contexto, este estudo tem o objetivo de fornecer 
evidências clínicas e econômicas que suportem o uso do 
SIU-LNG (Mirena®) para contracepção de longa duração em 
adolescentes no Brasil.

Métodos

Estrutura do modelo de custo-efetividade
O tipo de análise selecionada foi a análise de custo-efetivida-
de, uma vez que o modelo tem o objetivo de comparar os 
custos médicos diretos e os desfechos de saúde envolvidos 
na contracepção de longa duração com SIU-LNG versus o uso 
de anticoncepcional oral (ACO) e injetável (ACI).

Foram consideradas todas as adolescentes na faixa etária 
de 15 a 19 anos, sob a perspectiva do SUS do Brasil. Apesar 
de a OMS definir como limites cronológicos da adolescência 
indivíduos entre 10 e 19 anos (WHO, 2015), não foi possível 
encontrar na literatura dados clínicos relacionados a essa fai-
xa etária. Dessa forma, essa avaliação econômica considerou 
mulheres entre 15 e 19 anos.

Para a estimativa dos custos e desfechos dos tratamentos, 
foi elaborado um modelo de Markov, com ciclos de um ano, 
que acompanhou as adolescentes ao longo do curso natural 
do uso do método contraceptivo por um horizonte de tem-
po de cinco anos. 

As adolescentes entram no modelo de Markov iniciando 
o uso de um dos métodos contraceptivos avaliados (SIU-LNG, 
ACO ou ACI). A cada ciclo anual do modelo, as adolescentes 
podem evoluir para uma gravidez não planejada, desconti-
nuar o método inicial e migrar para o método contraceptivo 
subsequente ou continuar o uso do método contraceptivo 

inicial. Uma vez que a adolescente tenha uma gravidez não 
planejada ela automaticamente deixará de usar o método 
contraceptivo inicial e iniciará o método contraceptivo sub-
sequente, um ano após a gravidez. Uma vez no método con-
traceptivo subsequente, a adolescente continua o uso desse 
método até o final do período de acompanhamento.

A Figura 1 representa esquematicamente o modelo des-
crito nessa análise.

O método contraceptivo inicial é um dos comparadores 
considerados no modelo: SIU-LNG, ACO ou ACI.

Para o método contraceptivo subsequente, foi conside-
rado um mix composto pelos métodos disponíveis no SUS, 
ponderados pela taxa de uso de cada método e pela ausên-
cia de método contraceptivo. Os métodos considerados fo-
ram: preservativo, ACO, ACI e DIU de cobre.

A seguinte distribuição de tipo de método de contracep-
ção foi considerada com base no relatório da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco) de 2004 com o tema Juventude e Sexualidade 
(Unesco, 2004) para mulheres entre 10 e 19 anos:

 • Não usa método contraceptivo: 10,4%;

 • Usa preservativo isoladamente: 47,6%;

 • Usa ACO isoladamente: 33,8%;

 • Usa ACI isoladamente: 7,2%;

 • Usa DIU isoladamente: 1,0%.

O relatório da Unesco (2004) avaliou o uso de métodos 
contraceptivos entre adolescente e apresentou a taxa de uso 
de cada método para uma lista de 14 capitais do Brasil. Com 
base no número de mulheres reportado pelo IBGE (2010), en-
tre 15 e 19 anos, para cada capital, foi possível ponderar a taxa 
de uso de cada método por estado para chegar a uma taxa 
média de uso de cada método no país. 

Como existe uma sobreposição entre os métodos, ou 
seja, algumas mulheres usam mais de um tipo de método 
contraceptivo ao mesmo tempo, ajustes matemáticos foram 

Figura 1. Representação esquemática do modelo de Markov.
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1.
Custo incremental positivo

 RCEI negativa
Efetividade incremental negativo x (-1)

SIU-LNG mais caro e menos efetivo (SIU-LNG é dominado)

2.
Custo incremental positivo

 RCEI positiva
Efetividade incremental negativo x (-1)

SIU-LNG mais caro e mais efetivo (a RCEI será calculada, 
sendo um valor em R$ por gravidez evitada)

3.
Custo incremental negativo

 RCEI positiva
Efetividade incremental positivo x (-1)

SIU-LNG mais barato e menos efetivo

4.
Custo incremental negativo

 RCEI negativa
Efetividade incremental positivo x (-1)

SIU-LNG mais barato e mais efetivo (SIU-LNG 
é dominante – em inglês, cost-saving)

Análise de sensibilidade
Análises de sensibilidade univariadas consideram varia-

ções de um único parâmetro por vez, mantendo os demais 
parâmetros constantes. Neste caso, os parâmetros conside-
rados críticos foram variados a partir do seu valor no cená-
rio-base para valores-limite, e os resultados obtidos para o 
custo por gravidez não planejada evitada foram documen-
tados para avaliar a robustez dos resultados encontrados no 
cenário-base da análise. Os valores-limite consideraram uma 
variação de ±30% o valor do caso-base.

A análise de sensibilidade probabilística considera varia-
ções de diversos parâmetros por vez e foi realizada por meio 
da atribuição de uma distribuição de probabilidade apropria-
da para cada um dos parâmetros analisados. Para os parâ-
metros de custo, foi atribuída a distribuição de probabilidade 
gama; para as quantidades de eventos (por exemplo, número 
de visitas médicas), foi atribuída uma distribuição log-normal 
e, para as probabilidades, foi atribuída a distribuição beta. A 
análise foi calculada com 1.000 iterações. Os resultados foram 
avaliados e classificados em: Quadrante 1 (efetividade incre-
mental > 0 e custo incremental > 0); Quadrante 2 (efetividade 
incremental < 0 e custo incremental > 0); Quadrante 3 (efetivi-
dade incremental < 0 e custo incremental < 0) e Quadrante 4  
(efetividade incremental > 0 e custo incremental < 0). 

Dados de eficácia

Taxa de falha dos métodos
O estudo de Trussell (2011) foi selecionado para alimentar o 
modelo em relação aos resultados de eficácia dos vários mé-
todos contraceptivos (Tabela 1) (Trussell, 2011b). Utilizaram-
-se como dado de entrada para o modelo as taxas de falha 
para o uso típico dos métodos, pois refletem o que de fato 
acontece em um cenário de mundo real. As taxas de eficácia 
de uso típico refletem quão bem um método contraceptivo 

necessários para que as probabilidades somassem 100%. As 
seguintes premissas foram adotadas:

 • Não existe sobreposição entre ACO, ACI e DIU; 
as mulheres usam apenas um desses métodos 
por vez, ou seja, não existe mulher em uso de 
ACO e DIU ou ACO e ACI, por exemplo;

 • Preservativos podem ser usados isolados ou 
combinados com outro método. Assim, para 
calcular a taxa de uso de preservativo isoladamente, 
subtraiu-se 100% da taxa de uso de algum 
anticoncepcional e da taxa de mulheres que 
não usam nenhum método contraceptivo. 

O horizonte de tempo considerado para a análise foi de 
cinco anos, pois o SIU-LNG deve ser trocado a cada cinco 
anos, ou seja, esse horizonte de tempo é suficiente para men-
surar todo o benefício do produto.

Foi aplicada uma taxa de desconto anual de 5% para 
custos e desfechos, de acordo com as recomendações das 
Diretrizes Metodológicas para Estudos de Avaliação Econô-
mica de Tecnologias em Saúde, publicadas pelo Ministério 
da Saúde (Ministério da Saúde – Brasil, 2009b). 

Os resultados comparativos das estratégias alternativas 
de tratamento foram medidos pela razão de custo-efetivida-
de incremental (RCEI), que é definida, para duas alternativas 
de métodos contraceptivos específicos, como o custo adi-
cional proporcionado pelo método em análise dividido pelo 
ganho adicional em saúde alcançado por ele.

O desfecho de saúde considerado foi gravidez não pla-
nejada evitada.

Os desfechos econômicos contemplados foram custos 
médicos diretos, incluindo os recursos médicos utilizados di-
retamente para o tratamento da paciente, como custos dos 
métodos contraceptivos, consultas de acompanhamento e 
relacionados à gravidez não planejada.

Portanto, uma RCEI foi calculada indicando o total de re-
cursos necessários para que se evite uma gravidez não plane-
jada, no horizonte de tempo de cinco anos.

A RCEI foi calculada da seguinte forma:

RCEI = Custo incremental

Efetividade incremental x (- 1)

Onde:
 • Custo incremental = custo com SIU-LNG 
– custo com método comparador;

 • Efetividade incremental = (no de gravidezes não 
planejadas com SIU-LNG – no de gravidezes 
não planejadas com método comparador).

A efetividade incremental foi multiplicada por (-1) no cál-
culo da RCEI, pois o desfecho da análise é o número de gravi-
dez não planejada com cada método, ou seja, quanto menor 
o desfecho melhor. Assim, quando calculamos a RCEI tere-
mos os quatro possíveis resultados apresentados a seguir:
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funciona, considerando erros tais como: pílulas esquecidas, 
esquecimento do uso do preservativo ou adesivos deixados 
por tempo superior à vida útil dele (Ott & Sucato, 2014). 

Apesar de o estudo de Trussell (2011) não ser específico 
para adolescentes, optou-se por usá-lo como fonte para essa 
informação, pois é o estudo mais atual que disponibiliza a 
taxa de falha dos métodos, além de ser uma revisão narrativa 
que compilou os dados de estudos com qualidade e com 
grande número de mulheres envolvidas.

Taxa de descontinuação
Diferentemente das taxas de falha aos métodos, as taxas de 
descontinuação tendem a ser correlacionadas com a idade 
da paciente. 

Assim, para as taxas de descontinuação, foi considerado o 
estudo de Rosenstock, de 2012, para adolescentes, que ava-

liou métodos contraceptivos de interesse em mulheres entre 
14 e 19 anos (Tabela 2) (Rosenstock et al., 2012). 

Dados de custo

Custo dos métodos contraceptivos
Os seguintes padrões de tratamento foram adotados:

 • SIU-LNG: 1 inserção a cada 5 anos;

 • ACO (etinilestradiol 30 mcg/levonorgestrel 
150 mcg): 1 comprimido por dia durante 
21 dias, com pausa de 7 dias;

 • ACI (enantato de noretisterona 50 mg/valerato 
de estradiol 5 mg): 1 injeção por mês;

 • DIU: 1 inserção a cada 10 anos;

 • Preservativo: 83 unidades por ano.

O ACI, acetato de medroxiprogesterona de depósito 
(AMPD) 150 mg/ml (injeção trimestral), e o ACO, noretiste-
rona 0,35 mg, não foram considerados, pois o Ministério da 
Saúde não os recomenda para mulheres antes dos 16 anos 
de idade (Ministério da Saúde – Brasil, 2015b). 

Os dados de custo dos métodos foram obtidos com base 
nas últimas compras centralizadas realizadas pelo governo, 
obtidos do Diário Oficial da União ou do Banco de Preço em 
Saúde, e estão apresentados na Tabela 3.

Para o custo unitário do SIU-LNG, foi considerado o preço 
máximo de venda ao governo do produto com 18% de ICMS 
(R$ 617,62).

Custo com as visitas médicas de acompanhamento
Além dos custos dos métodos, a avaliação econômica levou 
em consideração a necessidade de consultas para acompa-
nhamento da paciente, remoção e inserção de dispositivos 
intrauterinos e para administração das injeções.

As frequências anuais de visitas médicas para mulheres 
em uso de DIU, ACO, ACI e preservativo foram estipuladas 
de acordo com as recomendações do guideline da Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis (Prefeitura Municipal de 
Florianópolis – Brasil, 2010). Como o guideline não apresenta 
dados específicos para SIU-LNG, foi adotada a premissa de 
que mulheres em uso de SIU-LNG necessitam da mesma fre-
quência de visitas médicas das mulheres em uso de DIU. 

Tabela 1. Taxa de falha dos métodos 
contraceptivos (Trussell, 2011b) 

Método contraceptivo Taxa de falha “uso típico”

SIU-LNGa,c 0,2%

ACOa,b,f 9,0%

ACIa,b,f 6,0%

DIUa,b,d 0,8%

Preservativob,f 18,00%

Sem método de 
contracepçãob,e 85,00%

SIU-LNG: sistema intrauterino liberador de levonorgestrel; ACO: anticoncepcional 
oral; ACI: anticoncepcional injetável; DIU: dispositivo intrauterino.
a: método contraceptivo inicial.
b: método contraceptivo subsequente.
c: O percentual de mulheres que engravidam enquanto usam SIU-LNG foi 
baseado na média ponderada dos resultados de três estudos do produto 
(Luukkainen et al., 1987; Sivin c1990; Cox & Blacksell, 2000). 
d: O percentual de mulheres que engravidam enquanto usam DIU foi baseado 
no maior estudo que avaliou esse método (Sivin & Stern, 1979). 
e: O percentual de mulheres que engravidam entre aquelas que não usam 
método de contracepção foi baseado em populações em que o uso de 
contracepção é raro e em casais que relataram ter interrompido o uso de 
contraceptivos pois queriam engravidar. Com base nessa evidência, conclui-se 
que 85 de 100 casais sexualmente ativos engravidam no primeiro ano, caso não 
utilizem algum método contraceptivo (Trussell, 2011a). 
f: O percentual de mulheres que engravidam em uso de ACO, ACI e preservativo 
foi baseado em dados de mundo real da Pesquisa Nacional de Crescimento 
Familiar (em inglês, National Survey of Family Growth – NSFG) (Kost et al., 2008; 
Trussell, 2008).

Tabela 2. Taxas de descontinuação

Método contraceptivo 1o ano de uso 2o ano de uso* 3o ano de uso* 4o ano de uso* 5o ano de uso*

SIU-LNG 19,4% 9,7% 4,9% 2,4% 1,2%

ACO 53,3% 26,6% 13,3% 6,7% 3,3%

ACI 52,7% 26,3% 13,2% 6,6% 3,3%

DIU 24,4% 12,2% 6,1% 3,1% 1,5%

SIU-LNG: sistema intrauterino liberador de levonorgestrel; ACO: anticoncepcional oral; ACI: anticoncepcional injetável; DIU: dispositivo intrauterino.
* Premissa de que a taxa de descontinuação nos anos subsequentes reduz em 50% em relação ao ano anterior.
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A conduta considerada foi de duas consultas por ano 
para ACO e ACI e quatro consultas por ano para DIU e SIU-
-LNG. Para pacientes em uso de preservativo, apenas uma 
consulta foi considerada durante todo o horizonte de acom-
panhamento.

Os custos das consultas de acompanhamento e da ad-
ministração da injeção foram consultados na Tabela de Pro-
cedimentos, Órteses e Próteses do SUS (SIGTAP) (Ministério 
da Saúde – Brasil, 2015a), considerando-se a competência de 
maio de 2015. A Tabela 4 apresenta os custos unitários.

Não foi considerado custo para a inserção e remoção 
dos dispositivos intrauterinos, pois esse procedimento tem 
valor de reembolso zerado no SIGTAP, conforme código 
03.01.04.002-8 (Atendimento Clínico para Indicação, Forneci-
mento e Inserção do Dispositivo Intrauterino – DIU).

Custo da gravidez
O custo da gravidez foi extraído de um estudo que avaliou o 
impacto financeiro para o sistema público de saúde brasileiro 
das gravidezes não planejadas (Le et al., 2014). O custo médio 
para o SUS estimado pelo autor foi de R$ 2.293 para cada 
gravidez não planejada, incluindo o custo do parto, aborto 
espontâneo, aborto induzido, nascimento prematuro, ad-
missão neonatal e durante o primeiro ano de vida, paralisia 
infantil e morte da mãe e/ou do neonato.

Resultados

Análise de custo-efetividade
Os resultados estão apresentados na Tabela 5, considerando 
uma coorte de 1.000 mulheres.

Quando comparados com os métodos mais utilizados 
entre adolescentes, ACO e ACI, os resultados utilizando o SIU-
-LNG apontam para uma economia de recursos com ganho 
em efetividade (dominante, em inglês cost-saving). Conside-
rando uma coorte de 1.000 mulheres, no horizonte de tem-
po de cinco anos, SIU-LNG proporciona uma economia de 
recurso de R$ 357.014 e R$ 508.267, além de evitar 443 e 379 
gravidezes não planejadas em comparação ao uso de ACO e 
ACI, respectivamente.

Análise de sensibilidade
A análise de sensibilidade univariada mostrou que os resulta-
dos permaneceram dominantes para SIU-LNG versus ambos 
os comparadores ACO e ACI.

Os resultados da análise de sensibilidade probabilística 
mostraram que 96,7% e 100% dos resultados permaneceram 
no quadrante 4, representando resultados em que SIU-LNG 
evita mais gravidezes não planejadas do que ACO ou ACI, res-
pectivamente, com custo incremental negativo; 3,3% e 0% 
dos pacientes ficaram no quadrante 1, representando resul-
tados em que SIU-LNG evita mais gravidezes não planejadas 
do que ACO ou ACI, respectivamente, com custo incremen-
tal positivo. Já o quadrante 3, em que SIU-LNG é mais barato 
mas as mulheres têm mais gravidezes não planejadas do que 
com ACO ou ACI, recebeu 0,0% das iterações. O quadrante 2, 
em que SIU-LNG é mais caro e as mulheres têm mais gravi-
dezes não planejadas do que com ACO ou ACI, também re-
cebeu 0,0% das iterações. Esses resultados podem ser vistos 
graficamente na Figura 2.

Conclusão 

Os resultados da análise de custo-efetividade mostraram que 
SIU-LNG é capaz de trazer economia de recursos com ganho 
em efetividade (gravidez evitada) quando comparado com 
os métodos de maior prevalência de uso na adolescência 
(ACO e ACI). 

Vale ressaltar que esses resultados podem estar subesti-
mados, uma vez que custos indiretos, nos quais se evidencia 
o impacto do desfecho (gravidez indesejada) na capacidade 
da mulher em levar uma vida normal e a consequente in-
fluência desse fator em sua capacidade produtiva, não foram 
contemplados na análise. No entanto, é importante destacar 
o alto impacto socioeconômico da gravidez não planejada na 
adolescência como redução da escolaridade e nível de renda.

Além disso, o custo da gravidez não planejada conside-
rado na análise também pode estar subestimado, uma vez 

Tabela 3. Compras centralizadas pelo Governo Federal

Método Custo unitário Pregão

ACOa R$ 0,35
DOU: Pregão 73/2015 (Imprensa 

Nacional – Brasil, 2015a) 

ACIb R$ 12,79
DOU: Pregão 102/2015 (Imprensa 

Nacional – Brasil, 2015b) 

DIUc R$ 37,19
BPS/SIASG: BR0297746 (Ministério 

da Saúde – Brasil, 2013)

Preservativod R$ 0,24
BPS: BR0325430 (Ministério 

da Saúde – Brasil, 2013) 

ACO: anticoncepcional oral; ACI: anticoncepcional injetável; DIU: dispositivo 
intrauterino; DOU: Diário Oficial da União; BPS: Banco de Preços em Saúde. 
a: caixa com 21 comprimidos para período de 28 dias de contracepção 
(etinilestradiol 30 mcg/levonorgestrel 150 mcg).
b: 1 injeção (enantato de noretisterona 50 mg/valerato de estradiol 5 mg).
c: 1 dispositivo.
d: 1 unidade.

Tabela 4. Custos unitários

Visitas médicas Procedimento Custo

Consulta
SIGTAP/03.01.01.007-2 (Ministério 

da Saúde – Brasil, 2015a) 
R$ 10,00

Administração 
do ACI*

SIGTAP/03.01.01.004-8 (Ministério 
da Saúde – Brasil, 2015a)

R$ 6,30

ACI: anticoncepcional injetável.
* Foi contemplado o custo de administração do ACI, pois, segundo as 
recomendações de bula, a injeção não pode ser administrada pela paciente 
(Enantato de noretisterona + valerato de estradiol [bula], 2014). 
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Tabela 5. Resultados de custo-efetividade incremental: valores em reais (R$)

Resultado consolidado SIU-LNG ACO Incremental
(SIU-LNG vs. ACO) ACI Incremental

(SIU-LNG vs. ACI)

Custo total $1.218.820,2 $1.575.834,7 -$357.014,45 $1.727.087,5 -$508.267,22

Gravidez não planejada (GNP) 184 627 -443 563 -379

RCEI por GNP evitada Dominante Dominante

Resultado detalhado SIU-LNG ACO Incremental ACI Incremental

Custos detalhados $1.218.820,2 $1.575.834,7 -$357.014,45 $1.727.087,5 -$508.267,22

Custo do método 
contraceptivo inicial*

$774.956,48 $77.116,95 $697.839,53 $379.068,36 $395.888,11

Custo da falha do método 
contraceptivo inicial (GNP)

$16.340,48 $386.079,27 -$369.738,79 $275.460,03 -$259.119,55

Custo dos métodos 
contraceptivos 
subsequentes*

$21.901,86 $61.280,84 -$39.378,98 $58.031,47 -$36.129,61

Custo da falha dos métodos 
subsequentes (GNP)

$405.621,44 $1.051.357,64 -$645.736,21 $1.014.527,61 -$608.906,17

No de eventos detalhado (GNP)

GNP com o método 
contraceptivo inicial

7 168 -161 120 -113

GNP com os métodos 
subsequentes

177 459 -282 442 -266

* Incluindo o custo com o método e com as visitas médicas de acompanhamento da paciente.
GNP: gravidez não planejada; SIU-LNG: sistema intrauterino liberador de levonorgestrel; ACO: anticoncepcional oral; ACI: anticoncepcional injetável; DIU: dispositivo 
intrauterino.

Figura 2. Gráficos de tornado da análise de sensibilidade univariada e gráficos de dispersão da análise de sensibilidade probabilística: 
SIU-LNG versus ACO e ACI.
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que nem todos os custos relacionados foram considerados, 
por exemplo, custos do aborto eletivo não foram incluídos, 
porque esses procedimentos raramente cumprem os requisi-
tos legais e não são cobertos pelo sistema público de saúde.

O custo de R$ 2.293 por gravidez não planejada refere-se 
apenas ao primeiro ano após o nascimento. Custos futuros 
são pertinentes, porém não foram considerados na análise 
devido à ausência de dados de custo publicados para um ho-
rizonte de tempo maior, e para evitar que premissas fossem 
adotadas e viessem a prejudicar a credibilidade da avaliação 
econômica desenvolvida.

Trussell et al. (2013) publicaram o custo de uma gravidez 
não planejada nos Estados Unidos, incluindo não apenas o 
custo do parto e do pré-natal, mas também outros custos re-
lacionados a uma gravidez não planejada (aborto, nascimen-
to prematuro, complicações do neonatal e morte da mãe e/
ou do neonato). O autor mostrou que um total de 3.107.514 
gravidezes não planejadas ocorre anualmente no país, le-
vando a um gasto de 4,642 bilhões de dólares (1.494 dólares 
por gravidez não planejada). Considerando que 1 dólar cor-
responde a aproximadamente 3 reais, teríamos que o custo 
de uma gravidez não planejada nos Estados Unidos é de  
R$ 4.481. Esses resultados apontam que os custos que es-
tamos considerando para a realidade brasileira podem ser 
ainda maiores, mostrando que os resultados de custo-efetivi-
dade apresentados são conservadores. 

Considera-se ainda o fato de estudos indicarem que 
gestações não planejadas são mais propensas a resultar em 
partos prematuros e recém-nascidos de baixo peso, o que 
impacta nos custos relacionados aos cuidados neonatais e 
no tratamento de incapacidades em longo prazo; questão 
particularmente relevante entre adolescentes, que são mais 
propensas a gestações que resultam em recém-nascidos de 
baixo peso (Le et al., 2014). 

Além da questão relacionada ao custo da gravidez não 
planejada, outra limitação dessa avaliação econômica está 
relacionada com os dados de taxa de falha dos métodos. Os 
dados utilizados do estudo de Trussell et al. não são específi-
cos para adolescentes, pois incluíram mulheres entre 15 e 44 
anos (Trussell, 2011b). Entretanto, o mesmo autor publicou em 
1997 dados de eficácia segmentados para essa população (15 
a 19 anos) e a população geral (15 a 44 anos) para ACO, ACI, 
preservativo masculino e sem uso de método anticoncep-
cional (Trussell et al., 1997). Para os métodos que dependem 
da adesão, observou-se um pequeno aumento na taxa de 
falha comparando a população de adolescentes e geral. Essa 
premissa foi validada quando encontramos estudos de custo 
publicados na literatura especificamente para adolescentes, 
porém, sendo alimentados com dados de eficácia da popu-
lação geral (Eisenberg et al., 2013). 

Vale ressaltar que a escolha da estrutura do modelo uti-
lizada nesta avaliação econômica procurou seguir estrutura 

similar a já adotada em modelos desenvolvidos internacio-
nalmente (French et al., 2000; Trussell et al., 2009). 

Além disso, para validar os resultados encontrados e mi-
nimizar o impacto das limitações expostas anteriormente, foi 
realizada análise de sensibilidade probabilística e univariada 
para quantificar a incerteza envolvida nos resultados e iden-
tificar as variáveis que mais afetam essa incerteza. As análises 
comprovaram os resultados encontrados no caso-base.

Apesar do aumento do uso de métodos contraceptivos 
por adolescentes, muitas ainda se encontram em risco de 
gestação não desejada devido a falha, inconsistência ou uso 
inapropriado do método (Friedman, 2015). Apesar das baixas 
taxas de falha em uso “perfeito”, métodos contraceptivos 
que requerem que a usuária lembre ou retorne à clínica para 
aplicação resultam em taxas de falha “de uso típico” muito 
maiores (Secura & McNicholas, 2013). Esse aspecto torna-se 
ainda mais crítico quando se trata de usuárias adolescentes. 
Estudos recentes indicam que mulheres com idade inferior a 
20 anos apresentam taxas de falha para contraceptivos orais, 
adesivo ou anel, duas vezes maiores quando comparadas 
àquelas maiores de 21 anos que utilizam o mesmo método 
(Winner et al., 2012). 

Nesse contexto, destaca-se o uso de métodos de con-
tracepção de longo prazo, como DIU, SIU-LNG e implante, 
que são métodos seguros, reversíveis e eficazes, além de não 
serem dependentes do uso apropriado pela usuária, o que 
reduz as diferenças de efetividade observadas em “uso per-
feito” e “uso típico” (Secura & McNicholas, 2013). 

A questão da descontinuação e troca de métodos ao lon-
go da contracepção é importante na avaliação dos métodos 
contraceptivos. O primeiro ponto é relevante, pois pode ser 
ocasionado por causa da ocorrência de eventos adversos, 
da não adequação do paciente à forma de administração 
do medicamento ou da falha do tratamento. Esses pontos 
levam, consequentemente, à troca de método. SIU-LNG traz 
avanço significativo à paciente, pois evita a necessidade da 
tomada diária de um ACO, além de reduzir significativamente 
a ocorrência de eventos adversos, que levam à descontinua-
ção dos métodos já disponíveis.

Assim, o presente estudo é fundamental para, juntamen-
te com as questões clínicas e sociais já abordadas, corrobo-
rar com dados econômicos que mostram que o SIU-LNG é 
um método eficaz, seguro e que promove redução de custo 
quando usado como contracepção de longo prazo em ado-
lescentes, entre 15 e 19 anos, sob a perspectiva do mercado 
público de saúde do Brasil. 
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Economic analysis of the treatment of venous thromboembolism 
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RESUMO
Objetivo: O tromboembolismo venoso (TEV) está associado a um grande impacto em saúde. A 
rivaroxabana é uma das opções recomendadas para o tratamento de TEV, segundo diretrizes in-
ternacionais (American College of Chest Physicians – ACCP 2016) (Kearon et al., 2016). É um anticoa-
gulante oral, inibidor direto do fator Xa, que possui a vantagem de não requerer monitoramento e 
ajuste de dose de acordo com parâmetros laboratoriais de coagulação. O objetivo deste estudo foi 
comparar os custos diretos da rivaroxabana com a combinação de enoxaparina/varfarina e estimar 
o impacto orçamentário de sua introdução no Sistema de Saúde Suplementar brasileiro. Métodos: 
Realizaram-se análises de custo-minimização e impacto orçamentário comparando os tratamentos 
com rivaroxabana e enoxaparina/varfarina, em um horizonte temporal de um ano, sob a perspectiva 
do Sistema de Saúde Suplementar brasileiro. Foram considerados custos médicos diretos durante 
o período de internação hospitalar (medicamentos, hospitalização, acompanhamento ambulatorial 
e eventos adversos). A população de pacientes elegíveis foi estimada a partir de uma abordagem 
epidemiológica, considerando o sistema de saúde privado como um todo e para diferentes portes 
de operadoras de saúde. Resultados: Estimou-se que o tratamento de TEV com rivaroxabana pode 
gerar R$ 1.996,99 de economia comparado ao tratamento com enoxaparina/varfarina, principal-
mente devido à redução do tempo de hospitalização. O impacto orçamentário da introdução da 
rivaroxabana no Sistema de Saúde Suplementar apresentou economia de recursos potencial em to-
dos os cenários analisados. A robustez do modelo foi testada por análises de sensibilidade determi-
nísticas e a economia de recursos promovida pela rivaroxabana foi mantida em todas as variações. 
Conclusão: A rivaroxabana é uma alternativa para o tratamento de TEV que possui o potencial de 
gerar economia de recursos ao Sistema de Saúde Suplementar brasileiro.

ABSTRACT
Objective: Venous thromboembolism (VTE) is associated with a significant healthcare burden. Ri-
varoxaban is an oral anticoagulant, direct factor Xa inhibitor, that has the advantage of not requiring 
routine coagulation monitoring and dose adjustment according to laboratory parameters of coa-
gulation. The objective of this study is to compare the direct costs of rivaroxaban with the combina-
tion of enoxaparin/warfarin and estimate the budget impact of the reimbursement by the Brazilian 
Private Healthcare System. Methods: A cost-minimization and a budget impact analysis were per-
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Introdução

O tromboembolismo venoso (TEV) é uma doença cardiovas-
cular que abrange a trombose venosa profunda (TVP) e sua 
maior complicação, a embolia pulmonar (EP). O TEV é uma 
grande causa mundial de morbidade e mortalidade, e sua in-
cidência varia entre 104 e 183 casos por 100.000 pessoas/ano 
na população de ancestralidade europeia. A incidência re-
portada de TVP varia de 45 a 117 casos por 100.000 pessoas/
ano e a de EP com ou sem TVP, de 29 a 78 casos por 100.000 
pessoas/ano (Heit, 2015). Os custos de tratamento são cres-
centes, uma vez que o manejo de TEV envolve um período 
de hospitalização e há risco de recorrência após o tratamento 
(Fernandez et al., 2015; Heit, 2015; Monreal et al., 2015).

Mais recentemente, novos agentes foram aprovados para 
tratamento e prevenção de recorrência de TVP e EP (Agnelli 
et al., 2013a; Agnelli et al., 2013b; Bauersachs et al., 2010; Büller 
et al., 2012; Schulman et al., 2014; Schulman et al., 2009; Schul-
man et al., 2013).

O aspecto principal do tratamento de TEV é a terapia an-
ticoagulante. A anticoagulação com heparina não fracionada 
(HNF) e heparina de baixo peso molecular (HBPM), como a 
enoxaparina, em conjunto com e seguida por anticoagula-
ção oral com antagonistas da vitamina K (AVK) foram os pi-
lares do tratamento de TEV, tanto TVP quanto EP, ao longo 
dos últimos anos. Após o tratamento inicial, recomenda-se 
terapia anticoagulante oral para prevenção de recorrência de 
TEV, sendo uma das opções os antagonistas de vitamina K 
(AVK), como a varfarina (Guyatt et al., 2012; Hirsh et al., 2001a; 
Hirsh et al., 2001b; Kearon et al., 2016; McRae & Ginsberg, 2004).

As principais limitações da terapia com AVK são a necessi-
dade de monitoramento constante e o ajuste de dose duran-
te o tratamento a longo prazo. 

Duas novas classes de anticoagulantes orais foram desen-
volvidas com o objetivo de minimizar essas limitações: os ini-
bidores sintéticos, seletivos e reversíveis de fator Xa (FXa) e os 
inibidores de trombina. A rivaroxabana é um inibidor direto 
seletivo do FXa cuja atividade inibe de forma direta e seleti-
va o fator Xa, que desempenha papel central na cascata de 
coagulação sanguínea. Seu efeito anticoagulante previsível 
permite a administração de doses fixas e a não necessidade 

de monitoramento laboratorial da anticoagulação para ajus-
te de dose (Becattini & Agnelli, 2016).

A eficácia e a segurança da rivaroxabana no tratamento 
de TVP e EP foram avaliadas nos estudos clínicos EINSTEIN 
de fase III, que demonstraram a não inferioridade da rivaro-
xabana comparada ao tratamento com enoxaparina segui-
do de AVK, com redução de sangramento maior de forma 
significativa no grupo da rivaroxabana comparado ao trata-
mento-padrão na análise combinada do EINSTEIN TVP e EP 
(Prins et al., 2013). Além de apresentar eficácia semelhante ao 
comparador, a rivaroxabana apresentou o benefício de dimi-
nuir o tempo de hospitalização dos pacientes (Bauersachs et 
al., 2010; Büller et al., 2012; van Bellen et al., 2014). De acordo 
com as últimas recomendações das diretrizes do ACCP 2016, 
os NOACs (novel oral anticoagulants) são o tratamento prefe-
rencial com relação ao AVK, para TEV não associado a câncer 
(grau de recomendação 2B) (Kearon et al., 2016).

O estudo observacional multicêntrico, internacional e 
prospectivo XALIA avaliou a efetividade e a segurança da 
rivaroxabana, comparada com HNF, HBPM ou fondaparinux 
seguidos de AVK para o tratamento de TVP concomitante ou 
não com EP. Os desfechos primários de sangramento maior, 
TEV recorrente e mortalidade por todas as causas não apre-
sentaram diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos do estudo. Porém, o tempo médio de hospitalização 
dos pacientes do grupo rivaroxabana foi significativamente 
menor do que no grupo comparador (5,0 dias versus 7,7 dias, 
p < 0,001) (Ageno et al., 2016). 

Há poucos dados sobre os custos associados ao trata-
mento de TEV no Brasil. Dessa forma, o objetivo deste estudo 
é realizar uma análise de custo-minimização da rivaroxabana 
em comparação com enoxaparina em combinação com var-
farina (E/V) para o tratamento de TEV, bem como estimar o 
impacto orçamentário da sua incorporação sob a perspecti-
va do sistema de saúde privado brasileiro.

Métodos

Racional clínico
Dois estudos clínicos abertos, randomizados, multicêntri-
cos, internacionais e de não inferioridade – EINSTEIN-TVP e 

formed comparing rivaroxaban versus enoxaparin/warfarin, in one-year time horizon and under the 
perspective of the Brazilian Private Healthcare System. Medical direct costs were considered for the 
hospitalization period (drugs, hospitalization, outpatient care and adverse events). Eligible patients 
were estimated through an epidemiological approach for the healthcare system and stratified by 
health management organization profile. Results: Estimated total cost of VTE treatment with riva-
roxaban may cause a R$ 1.996,99 economy comparing to enoxaparin/warfarin, mainly due to fewer 
hospitalization days. The budget impact of the reimbursement of rivaroxaban in the Brazilian Private 
Healthcare System presented potential resource in all scenarios evaluated. Robustness of the model 
was tested by deterministic sensitivity analysis in which the resource saving promoted by rivaroxa-
ban was maintained in all variations. Conclusion: Rivaroxaban is an alternative for the treatment of 
VTE that has potential to promote resource for the Brazilian Private Healthcare System.
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 EINSTEIN-EP – avaliaram se a terapia com rivaroxabana oral 
é não inferior à terapia com enoxaparina subcutânea segui-
da de AVK (varfarina ou acenocumarol) para o tratamento de 
TVP e EP sintomáticas, respectivamente. Esses dois estudos 
foram selecionados para o desenvolvimento do racional des-
sa análise de custo-minimização e impacto orçamentário, 
por serem os estudos pivotais de rivaroxabana no tratamen-
to de TEV, avaliarem os comparadores para o tratamento de 
TVP e EP quanto à eficácia e segurança e serem multicên-
tricos, randomizados e com grande amostra de pacientes. 
Ambos consideraram a recorrência de TEV como desfecho 
primário de eficácia e a ocorrência de sangramento maior ou 
não maior clinicamente relevante como desfecho primário 
de segurança (Bauersachs et al., 2010; Büller et al., 2012).

Ambos os estudos apresentaram resultados dos desfe-
chos primários de eficácia com intervalos de confiança (IC) 
de 95% que confirmaram a não inferioridade da monoterapia 
com rivaroxabana (15 mg duas vezes ao dia por três semanas, 
seguida por 20 mg uma vez ao dia) comparada à terapia com 
enoxaparina (duas vezes ao dia por pelo menos cinco dias) 
em combinação com AVK, até relação normalizada interna-
cional (RNI) ≥ 2 em duas medições consecutivas com pelo 
menos 24 horas de intervalo, seguida então de AVK sozinho 
por 3, 6 ou 12 meses de tratamento, a critério do médico as-
sistente.

No estudo EINSTEIN-TVP foram incluídos 3.449 pacientes 
diagnosticados com TVP aguda e sintomática, sem embolia 
pulmonar sintomática. A recorrência de TEV foi observada 
em 2,1% dos pacientes do grupo rivaroxabana e em 3,0% no 
grupo enoxaparina em combinação com AVK [hazard ratio 
(HR) = 0,68; IC 95%: 0,44-1,04; p < 0,001 para não inferiorida-
de]. O desfecho principal de segurança ocorreu em 8,1% dos 
pacientes em ambos os grupos (HR = 0,97; IC 95%: 0,76-1,22; 
p = 0,77) (Bauersachs et al., 2010).

No EINSTEIN-EP foram incluídos 4.832 pacientes. A riva-
roxabana foi não inferior a enoxaparina/AVK quanto ao des-
fecho primário de eficácia, TEV recorrente sintomático, com 
taxas de ocorrência de 2,1% no grupo rivaroxabana e de 1,8% 
no grupo comparador (HR = 1,12; IC 95%: 0,75-1,68; p = 0,003). 
Quanto ao desfecho principal de segurança, não houve di-
ferença estatisticamente significativa entre os grupos para o 
primeiro episódio de sangramento maior ou não maior cli-
nicamente relevante (HR = 0,90; IC 95%: 0,76-1,07; p = 0,23), 
porém, com relação às taxas de sangramento maior, houve 
redução significativa no grupo rivaroxabana comparado ao 
tratamento-padrão (HR = 0,49; IC 95%: 0,31-0,79; p = 0,003) 
(Büller et al., 2012).

Van Bellen e Bamber conduziram análises baseadas nos 
dados dos estudos EINSTEIN-TVP e EINSTEIN-EP, que de-
monstraram redução do tempo de internação hospitalar dos 
pacientes tratados com rivaroxabana comparados com os 
tratados com enoxaparina/AVK. Observou-se que, de forma 

geral, 52% dos pacientes com TVP e 90% dos pacientes com 
EP são internados no evento-índice. Para pacientes com TVP, 
a mediana do tempo de hospitalização foi de cinco dias para 
o grupo rivaroxabana e de oito dias para o comparador (p < 
0,0001). Nos pacientes com EP, as medianas foram de seis e 
sete dias para rivaroxabana e para o comparador, respectiva-
mente (p < 0,0001) (Bauersachs et al., 2010; Büller et al., 2012; 
van Bellen et al., 2014).

Análise de custo-minimização

Estrutura
Segundo a Diretriz Metodológica de Avaliação Econômica 
brasileira, recomenda-se a realização de um estudo de cus-
to-minimização quando há forte evidência de efetividade 
equivalente entre as intervenções comparadas (Brasil, 2014). 

As evidências disponíveis demonstraram que não há 
disparidades clínicas em questões de eficácia entre os bene-
fícios conferidos pelo uso da rivaroxabana em comparação 
com enoxaparina/varfarina para o tratamento de TEV (Bauer-
sachs et al., 2010; Büller et al., 2012). 

O modelo econômico proposto para a análise de custo-
-minimização avaliou a diferença de custos médicos diretos 
no ambiente hospitalar entre os tratamentos com rivaroxa-
bana e enoxaparina/varfarina (Figura 1). Os comparadores 
foram selecionados de acordo com os estudos EINSTEIN, 
sendo considerados os custos diretos (medicamentos, con-
sultas e procedimentos) relacionados aos tratamentos, cujas 
fontes estão descritas na seção “Uso de recursos e custos”. 
Uma vez que os estudos clínicos acompanharam os pacien-
tes durante o tempo pretendido de tratamento, ou seja, por 
até 12 meses, com período de 30 dias de observação após o 
término do tratamento, e nesse período não houve diferença 
estatisticamente significativa quanto à eficácia entre os gru-
pos, considerou-se para o custo-minimização um horizonte 
de tempo de 12 meses. Assumiu-se assim que os custos após 
a terapia anticoagulante seriam semelhantes e, portanto, não 
foram considerados na análise.

Figura 1. Estrutura do modelo de custo-minimização.
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Esquema terapêutico
Os regimes de tratamento e suas respectivas durações foram 
baseados naqueles observados nos estudos EINSTEIN. Para 
o grupo tratado com rivaroxabana, considerou-se que o re-
gime se inicia com a posologia de 15 mg duas vezes ao dia 
por três semanas, seguida de 20 mg uma vez ao dia durante 
o restante do período de tratamento. Para o grupo compa-
rador, considerou-se um regime posológico de enoxaparina 
em combinação com AVK até RNI ≥ 2, seguido de AVK sozi-
nho durante o restante do período de tratamento. A duração 
do tratamento com enoxaparina em conjunto com varfarina 
foi considerada a mediana descrita nos estudos EINSTEIN de 
oito dias tanto para TVP quanto para EP (Bauersachs et al., 
2010; Büller et al., 2012).

Uso de recursos e custos
Para a estimativa do uso de recursos, foram combinados os 
dados extraídos de estudos clínicos e os resultados de uma 
pesquisa virtual realizada com especialistas e descrita em de-
talhes ao final desta sessão. 

As taxas de ocorrência dos desfechos clínicos foram ex-
traídas dos estudos EINSTEIN e estão descritas na Tabela 1. As 
taxas de ocorrência de sangramentos intracraniano e retro-
peritoneal foram obtidas a partir da soma desses eventos fa-
tais e não fatais divididos pelo número de pacientes em cada 
braço. Os demais valores de sangramentos e recorrência de 
TEV foram obtidos diretamente das taxas reportadas pelos 
estudos. 

Os tempos de hospitalização dos pacientes dos dois gru-
pos foram extraídos da análise dos estudos EINSTEIN-TVP e 
EINSTEIN-EP. Para pacientes com TVP, a mediana de hospita-

lização foi de 5,0 dias [amplitude interquartil (AI): 3,0-9,0] para 
o grupo rivaroxabana e 8,0 dias (AI 4,0-10,0) para o compara-
dor. No tratamento de EP, as medianas foram de 6,0 dias (AI 
4,0-9,0) e 7,0 dias (AI 5,0-10,0), respectivamente (van Bellen et 
al., 2014).

A taxa de síndrome pós-trombótica (SPT) foi extraída de 
uma análise post-hoc dos estudos EINSTEIN, que mostrou 
incidência cumulativa em 60 meses de 29% no grupo riva-
roxabana e de 40% no grupo enoxaparina/AVK, porém não 
houve diferença estatisticamente significativa entre os dois 
grupos. Para 12 meses, as incidências cumulativas foram esti-
madas, a partir da curva de Kaplan-Meier, em 17,9% e 19,6%, 
para rivaroxabana e enoxaparina/AVK, respectivamente 
(Cheung et al., 2016). Um estudo observacional internacional 
que acompanhou o histórico clínico de pacientes com TVP 
encontrou uma taxa semelhante de 17,3%, depois de 12 me-
ses de seguimento após o evento-índice, validando, assim, 
o dado incluído (Prandoni et al., 1996). Esse mesmo estudo 
mostrou que, desses eventos, 30,2% são considerados gra-
ves, valor esse assumido no modelo (Prandoni et al., 1996). 

De acordo com os dados apresentados pelo estudo 
 EINSTEIN-EP, 24,75% dos pacientes com diagnóstico primá-
rio de EP também apresentavam TVP e teriam potencial de 
desenvolver SPT. Assim, os valores de 17,95% e 19,60% foram 
ponderados pela taxa de 24,75%, obtendo-se as ocorrências 
de 4,4% e 4,8% de STP na população com diagnóstico pri-
mário de EP.

Para a estimativa do uso de recursos referentes ao trata-
mento de TEV, TVP e EP e ao manejo de eventos adversos 
relacionados às terapias com rivaroxabana e enoxaparina/
varfarina, foi realizada uma pesquisa com sete profissionais, 
entre os quais se encontravam especialistas em auditoria de 
requerimento de intervenções em saúde, oncologia clínica, 
cirurgia vascular, terapia intensiva, cirurgia geral e geriatria. 
A pesquisa foi composta por uma série de perguntas, com 
o objetivo de obter dados sobre a prática de tratamento e 
acompanhamento dos pacientes. Com base nas respostas, 
foram calculadas as médias das frequências de uso dos re-
cursos relacionados na pesquisa para hospitalização e acom-
panhamento ambulatorial, descritos na Tabela 2.

Para os pacientes que apresentaram sangramento intra-
craniano e sangramento retroperitoneal, o uso de recursos 
foi estimado pela pesquisa com os especialistas via e-mail 
(Tabela 3). Para os demais pacientes com sangramento maior, 
o consumo de recursos foi definido como uma visita ao de-
partamento de emergência mais transfusão de 1,5 unidade 
internacional (UI) de concentrado de hemácias por paciente. 
Assumimos que os eventos de sangramento não maior cli-
nicamente relevante são manejados apenas com uma visita 
médica adicional para cada evento e um teste adicional de 
RNI. Para testar o impacto das incertezas dos dados utiliza-
dos, esses parâmetros foram variados na análise de sensibili-

Tabela 1. Taxa de ocorrência dos desfechos clínicos 
considerados na análise econômica

Desfecho clínico 

Taxa de ocorrência (%)

TVP EP

R E/V R E/V

Sangramento 
intracraniano

Não 
reportado

Não 
reportado

0,12 
(3/2412)

0,5 
(12/2405)

Sangramento 
retroperitoneal

0 0
0,04 

(1/2412)
0,33 

(8/2402)

Sangramento 
maior

0,8 1,2 1,1 2,2

Sangramento 
não maior 
clinicamente 
relevante 

7,3 7,0 9,5 9,8

TEV recorrente 2,1 3,0 2,1 1,8

Síndrome pós-
trombótica

17,95 19,60 4,4 4,8

TVP: trombose venosa profunda; EP: embolia pulmonar; R: rivaroxabana; E/V: 
enoxaparina mais varfarina; TEV: tromboembolismo venoso.



113J Bras Econ Saúde 2017;9(1): 109-21

Análise econômica da rivaroxabana comparada a enoxaparina seguida de varfarina para tratamento do tromboembolismo venoso no Brasil
Economic analysis of rivaroxaban compared to enoxaparin followed by warfarin for treatment of venous thromboembolism in Brazil

dade determinística. Os recursos utilizados para o manejo de 
TEV recorrente foram os mesmos do evento-índice, assumin-
do que os pacientes reiniciam a terapia de anticoagulação.

O consumo de recursos para SPT descritos na Tabela 4 
foram estimados com base em dados coletados em estudo 

prospectivo observacional conduzido no Brasil (Ramacciotti 
et al., 2006). Os custos com cirurgia para SPT não serão con-
siderados dado o período de incidência da complicação em 
relação ao tempo de permanência do paciente no modelo 
(Ramacciotti et al., 2006).

Para esta análise foram considerados apenas custos mé-
dicos diretos relacionados ao tratamento da doença ou de 
desfechos clínicos. Gastos hospitalares ou ambulatoriais fo-
ram incluídos, não cobrindo medicamentos em uso domi-
ciliar. Foi realizado microcusteio para os recursos utilizados 
para hospitalização e acompanhamento ambulatorial dos 
pacientes com TEV. 

Os dados dos custos dos medicamentos foram obtidos da 
lista da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED) atualizada em dezembro de 2016, considerando Pre-
ço Fábrica 18%. Os custos unitários dos medicamentos foram 
de R$ 6,75 por comprimido de 15 mg de rivaroxabana. Para 
enoxaparina e varfarina, foi calculada a média dos preços das 
diferentes apresentações disponíveis, R$ 0,47 por comprimi-
do de 5 mg de varfarina e R$ 79,96 por seringa preenchida de 
80 mg de enoxaparina (CMED, 2016). 

Tabela 2. Resultados da pesquisa com especialistas realizada para estimativa do uso de recursos 
utilizados na hospitalização e acompanhamento ambulatorial

 

Hospitalização

Acompanhamento 
Ambulatorial 
até o 10º dia Acompanhamento Ambulatorial a partir do 10º dia

TVP EP TVP EP

TVP EP

3 meses 6 meses 12 meses 3 meses 6 meses 12 meses 

R E/V R E/V R E/V R E/V R E/V R E/V R E/V R E/V R E/V R E/V

US duplex de 
membros inferiores

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

Flebografia 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - -

TTPa 0 4 0 7 0 3 0 3 - - - - - - - - - - - -

RNI 0 4 0 7 0 3 0 3 0 4 0 7 0 13 0 4 0 7 0 13

Hemograma 0 3 2 7 0 1 1 1 0 4 0 7 0 12 0 4 0 7 0 12

Dímero D 1 1 1 1 0,2 0,2 1 1 - - - - - - - - - - - -

Rx de tórax 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1

US de abdome 0,3 0,3 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

ECG - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - -

Ecocardiograma - - 0,6 0,6 - - 0,6 0,6 - - - - - - 0,5 0,5 0,7 0,7 1,4 1,4

CT de tórax multislice - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1

Cintilografia 
ventilação-perfusão

- - 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 - - - - - - - - - - - -

Arteriografia pulmonar - - 0,1 0,1 - - 0,05 0,05 - - - - - - - - - - - -

UTI (diária/paciente) - - 0,8 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - -

Gasometria arterial - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Visitas médicas - - - - 1 1 1 1 2 4 3 7 6 13 3 4 5 7 9 13

TVP: trombose venosa profunda; EP: embolia pulmonar; R: rivaroxabana; E/V: enoxaparina mais varfarina; TEV: tromboembolismo venoso; TTPa: tempo de tromboplastina 
parcial ativada; RNI: relação normalizada internacional; Rx: raio X; CT: tomografia computadorizada; UTI: unidade de terapia intensiva.

Tabela 3. Resultados da pesquisa com especialistas 
realizada para estimativa do uso de recursos 
utilizados no manejo de sangramento maior

 

Proporção 
que recebe 
tratamento 

cirúrgico (%)

Número de diárias 
de internação

Pacientes 
operados

Pacientes não 
operados

Sangramento 
intracraniano

3 10 5

Sangramento 
retroperitoneal

1 7 3

RM de crânio - 3 2

RM de abdome - 3 2

Concentrado 
de hemácias

1,5 UI/paciente operado ou não

RM: ressonância magnética.
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O custo de procedimentos foi obtido da tabela da Classifica-
ção Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) 
5ª edição (CBHPM, 2012). A versão atualizada da CBHPM não foi 
utilizada, uma vez que a de 2012 ainda é a referência utilizada 
para base de reembolso pela maioria das operadoras. 

O custo total dos tratamentos com rivaroxabana e eno-
xaparina/varfarina foi obtido por meio da soma dos custos 
dos medicamentos, hospitalização, acompanhamento am-
bulatorial, recorrência de TEV e manejo dos eventos adversos 
em cada grupo. 

Análise de sensibilidade
Para verificar o impacto da incerteza dos parâmetros uti-
lizados no modelo de custo-minimização nos resultados 
apresentados, realizou-se uma análise de sensibilidade deter-
minística univariada e bivariada.

Foram univariados os parâmetros: aumento no custo de 
cirurgias em 100%; custo da rivaroxabana em ±7% devido à 
variação do preço do medicamento em diferentes contextos; 
custo da enoxaparina em ±10% devido à variação do preço 
das diferentes opções do mercado; dias de hospitalização de 
acordo com uma taxa-padrão de ±20%. 

Os custos de hospitalização e acompanhamento ambu-
latorial foram bivariados, pois abrangem ambos os custos, de 
TVP e EP, para obter o resultado de TEV. A variação foi feita em 
±20%, de acordo com uma taxa-padrão.

Análise de impacto orçamentário

Modelo
Uma análise de impacto orçamentário (AIO) consiste na ava-
liação das consequências financeiras relacionadas à adoção 
de uma nova tecnologia em saúde em determinado cenário 
com recursos finitos (Brasil, 2014).

A presente AIO foi realizada sob a perspectiva do Sistema 
de Saúde Suplementar brasileiro, em um horizonte de tempo 
de um ano, para mensurar o impacto financeiro da introdu-
ção da rivaroxabana para o tratamento de TEV no ambiente 
hospitalar. Os custos anuais de tratamento com rivaroxabana 

e enoxaparina/varfarina foram extraídos da análise de custo-
-minimização descrita no presente estudo. 

Foram considerados apenas custos diretos de cobertu-
ra por parte das operadoras de saúde. A AIO contemplou 
a perspectiva do Sistema de Saúde Suplementar como um 
todo. Uma vez que no sistema suplementar não há um paga-
dor único, simulou-se a AIO para outras três perspectivas, de 
acordo com os tamanhos das operadoras de saúde: 1) ope-
radoras de saúde de pequeno porte (< 20.000 vidas); 2) ope-
radoras de saúde de médio porte (20.000 a 100.000 vidas); 3) 
operadoras de saúde de grande porte (> 100.000 vidas).

População elegível
A estimativa da população elegível ao tratamento de TEV 
no Sistema de Saúde Suplementar brasileiro foi realizada por 
meio do método epidemiológico. Esse método é recomen-
dado pela Diretriz Metodológica de Análises de Impacto Or-
çamentário brasileira e foi selecionado por estimar de forma 
abrangente a população de interesse (Brasil, 2014).

De acordo com um estudo observacional retrospectivo 
que analisou uma coorte de 2.218 pacientes nos Estados Uni-
dos durante um período de 25 anos, adotaram-se as taxas 
de incidência de TVP de 0,48 e de EP de 0,69 a cada 1.000 
indivíduos (Silverstein et al., 1998). Uma revisão sistemática da 
literatura avaliou publicações internacionais sobre a incidên-
cia anual de TEV até maio de 2014, abrangendo países da Eu-
ropa Ocidental, América do Norte, Austrália e Argentina. Os 
estudos reportaram incidências anuais de TEV variando entre 
0,75 e 2,69 a cada 1.000 indivíduos da população. A maioria 
dos estudos reportou incidências na faixa de 1,07 a 1,83 casos 
a cada 1.000 indivíduos, o que está em linha com o valor as-
sumido no presente estudo (Raskob et al., 2014).

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
em 2016, o número total de beneficiários do Sistema de Saú-
de Suplementar era de 48.301.677 indivíduos. Para a estimati-
va desse número e do número de beneficiários por porte de 
operadora no ano de 2017, utilizou-se a média da taxa de cres-
cimento (-1,8%) dos anos de 2015 e 2016 (Brasil, 2016).

Market share
Para cada perspectiva, foram determinados três cenários. No 
cenário 1, considerou-se a introdução da rivaroxabana e sua 
distribuição para todos os pacientes elegíveis (market share 
100%). No cenário 2, considerou-se um market share de 50% 
para rivaroxabana e 50% para enoxaparina mais varfarina. No 
cenário 3, estabeleceu-se a divisão de 70% do mercado para 
rivaroxabana e de 30% para enoxaparina mais varfarina.

Custos e uso de recursos
Os dados de esquema terapêutico, custos e usos de recursos 
foram os mesmos utilizados para a análise de custo-minimi-
zação e descritos na seção correspondente deste artigo.

Tabela 4. Uso de recursos no manejo de 
síndrome pós-trombótica

Recurso

Taxa de Uso (%)

Casos leves ou 
moderados Casos graves

US duplex 58,80 35,6

Venografia 5,9 15,1

Hospitalização 
(média de 14,5 dias)

- 20,5

Consultas médicas 
(número de 
consultas)

4,9 6,1
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Análise de sensibilidade
Análises de sensibilidade univariada e bivariada foram rea-
lizadas para todos os cenários de market share e portes de 
operadoras de saúde, a fim de verificar a influência dos parâ-
metros do modelo nos resultados de impacto orçamentário. 
Os parâmetros variados de forma univariada foram a taxa de 
crescimento do número de beneficiários, as incidências de 
TVP e EP e os custos das drogas, e os de forma bivariada fo-
ram os dias de hospitalização do tratamento com as drogas. 
A variação em dias de hospitalização foi também realizada 
para o impacto orçamentário, por ter sido o parâmetro que 
gerou maior impacto na análise de custo-minimização. 

As variações de custos e dias de hospitalização foram 
iguais às utilizadas na análise de sensibilidade do estudo de 
custo-minimização (±20%). As médias de incidência de TVP 
e EP foram variadas de acordo com os seus respectivos ICs: 
mínimo de 0,45 e máximo de 0,51/1.000 indivíduos para TVP 
e mínimo de 0,65 e máximo de 0,73/1.000 indivíduos para 
EP (Silverstein et al., 1998). A taxa de crescimento do número 
de beneficiários do Sistema Suplementar de Saúde brasileiro 

foi variada para o mínimo de -2,7% e máximo de -0,7%, por 
terem sido os valores extremos apresentados entre os anos 
de 2015 e 2016 (Brasil, 2016).

Resultados

Análise de custo-minimização

Cenário-base
De acordo com as condições estabelecidas, o tratamento de 
TEV com rivaroxabana apresentou potencial para economia 
de recursos comparado ao tratamento com enoxaparina 
mais varfarina.

Para TVP, o tratamento com rivaroxabana tem os custos 
estimados para um ano em R$ 2.910,68, enquanto o compa-
rador totaliza R$ 4.981,88. Para EP, a estimativa para rivaroxa-
bana é de R$ 7.958,43 e para E/V é de R$ 9.904,38. Nota-se 
que os custos de hospitalização são os principais responsá-
veis pelo menor custo total de tratamento da rivaroxabana 
(Tabela 5). 

Tabela 5. Tempo de hospitalização e custos dos tratamentos com rivaroxabana e enoxaparina/varfarina para TVP e EP

TVP 
 

Rivaroxabana Enoxaparina/Varfarina

Dias [mediana (AI)] Dias [mediana (AI)]

Tempo de hospitalização 5 (3-9) 8 (4-10)

Categoria Custo
Taxa de 

Ocorrência Custo Total Custo
Taxa de 

Ocorrência Custo Total

Hospitalização R$ 4.132,71 52,00% R$ 2.149,01 R$ 7.528,12 52,00% R$ 3.914,62

Ambulatorial R$ 1.122,97 48,00% R$ 539,03 R$ 1.554,45 48,00% R$ 746,14

Recorrência R$ 2.688,04 2,10% R$ 56,45 R$ 4.660,76 3,00% R$ 139,82

Sangramento maior R$ 135,58 0,80% R$ 1,08 R$ 135,58 1,20% R$ 1,63

Sangramento menor R$ 62,84 7,30% R$ 4,59 R$ 62,84 7,00% R$ 4,40

SPT R$ 894,28 17,95% R$ 160,52 R$ 894,28 19,60% R$ 175,28

Custo Total R$ 2.910,68 R$ 4.981,88

 
 EP

Rivaroxabana Enoxaparina/Varfarina

Dias (mediana [AI]) Dias (mediana [AI])

Tempo de hospitalização 6 (4-9) 7 (5-10)

Categoria Custo
Taxa de 

ocorrência Custo total Custo
Taxa de 

ocorrência Custo total

Hospitalização R$ 8.270,92 90,00% R$ 7.443,83 R$ 10.344,78 90,00% R$ 9.310,30

Ambulatorial R$ 2.975,46 10,00% R$ 297,55 R$ 3.307,83 10,00% R$ 330,78

Recorrência R$ 7.741,38 2,10% R$ 162,57 R$ 9.641,09 1,80% R$ 173,54

Sangramento maior R$ 135,58 1,10% R$ 1,49 R$ 135,58 2,20% R$ 2,98

Sangramento menor R$ 62,84 9,50% R$ 5,97 R$ 62,84 9,80% R$ 6,16

Sangramento intracraniano R$ 5.007,18 0,12% R$ 6,01 R$ 5.007,18 0,50% R$ 24,98

Sangramento retroperitonial R$ 3.678,78 0,04% R$ 1,53 R$ 3.678,78 0,33% R$ 12,25

SPT R$ 894,28 4,44% R$ 39,73 R$ 894,28 4,85% R$ 43,38

 Custo total R$ 7.958,67 R$ 9.904,38

TVP: trombose venosa profunda; EP: embolia pulmonar; SPT: síndrome pós-trombótica, AI: amplitude interquartil.
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Para estimar o custo total de TEV com os dois compara-
dores, dadas as taxas de incidência anual de TVP e EP, con-
siderou-se a ocorrência de 41,02% dos casos sendo de TVP 
e de 58,97% de EP (Silverstein et al., 1998). A rivaroxabana 
apresentou economia de recursos de R$ 1.996,99 (Tabela 6). 
O uso de rivaroxabana propicia redução de 25% dos custos 
no tratamento de TEV, 42% para TVP e 20% para EP (Figura 2).

Análise de sensibilidade
Após a variação dos parâmetros dias de hospitalização e 
custos, conforme descrito na Tabela 7, todos os resultados 
continuaram apresentando economia de recursos para a ri-
varoxabana. 

Os parâmetros mais sensíveis da análise foram os tempos 
de hospitalização de ambos os comparadores (Figura 3).

Análise de impacto orçamentário

Sistema de Saúde Suplementar
Relacionando-se os dados da ANS e os dados epidemiológi-
cos de TEV, obteve-se um total de 32.728 indivíduos para o 
tratamento de EP e 22.767 para o tratamento de TVP, totali-
zando 55.495 indivíduos para o tratamento de TEV em todo o 
Sistema de Saúde Suplementar em 2017 (Figura 4A).

A AIO demonstrou que a introdução de rivaroxabana no 
Sistema de Saúde Suplementar completo gera economia de 

Tabela 6. Resultados de custo-minimização da rivaroxabana comparada à enoxaparina/varfarina para o tratamento de TEV

Comparador Indicação Custo Taxa de ocorrência Custo de TEV

Rivaroxabana TVP R$ 2.910,68 41,02%  R$ 1.193,96 

EP R$ 7.958,67 58,97%  R$ 4.693,23 

Total  R$ 5.887,19 

Enoxaparina/Varfarina TVP R$ 4.981,88 41,02%  R$ 2.043,57

EP R$ 9.904,38 58,97%  R$ 5.840,62 

Total  R$ 7.884,18

Diferença de custo -R$ 1.996,99

TEV: tromboembolismo venoso; TVP: trombose venosa profunda; EP: embolia pulmonar.

Figura 2. Custos totais e diferenças de custo no tratamento de TEV.
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TEV TVP EP

Tabela 7. Resultados da análise de sensibilidade do tratamento de TEV – custo-minimização

Variação Mínimo Custo-base Máximo

Tempo de hospitalização (enoxaparina/varfarina) ±20% -R$ 2.572,69 -R$ 1.996,99 -R$ 1.421,30

Tempo de hospitalização (rivaroxabana) ±20% -R$ 2.530,16 -R$ 1.996,99 -R$ 1.463,83

Custos de hospitalização e ambulatoriais ±20% -R$ 2.168,57 -R$ 1.996,99 -R$ 1.825,42

Custo (enoxaparina) ±10% -R$ 2.073,50 -R$ 1.996,99 -R$ 1.899,25

Custo (rivaroxabana) ±7% -R$ 2.007,15 -R$ 1.996,99 -R$ 1.999,86

Aumento no custo de cirurgias 100% -R$ 1.997,08 -R$ 1.996,99 -R$ 1.996,99

TEV: tromboembolismo venoso.
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recursos nos três cenários propostos para o tratamento de 
TVP, EP e TEV. Com a transição completa para rivaroxabana 
no tratamento de TEV, há economia de R$ 110.834.327,72. 
Com a transição de 50% do mercado, essa economia cai para 
R$ 55.417.163,86. Finalmente, com market share de 70% para 
rivaroxabana, a economia é de R$ 77.584.029,40 (Figura 5A).

Operadora de saúde de pequeno porte
Foi estimada uma média de 6.393 beneficiários cobertos 
por operadora de saúde de pequeno porte no ano de 2017 
(Tabela 8). Desses, quatro indivíduos seriam elegíveis para o 
tratamento de EP e três para o tratamento de TVP (Figura 4B). 

Nessas operadoras, a economia de recursos totalizou 
R$ 13.996,46 com a transição total para rivaroxabana para 
o tratamento de TEV, R$ 6.998,23 para transição de 50% e  
 R$ 9.797,52 para a transição de 70% do mercado (Figura 5B).

Operadora de saúde de médio porte
Para as operadoras de médio porte, estimou-se uma média 
de 40.712 beneficiários em 2017 (Tabela 8). Dos quais, 28 e 20 
seriam elegíveis para o tratamento de EP e TVP, respectiva-
mente (Figura 4C).

A introdução de rivaroxabana para o tratamento de TEV 
nessas operadoras, na totalidade do mercado, gerou econo-
mia de R$ 95.903,98; na estimativa de 50% de uso, gerou eco-
nomia de R$ 47.951,99; e na estimativa de 70%, a economia foi 
de R$ 67.132,79 (Figura 5C).

Operadora de saúde de grande porte
Para 2017, estimaram-se 420.309 beneficiários (Tabela 8), 290 
elegíveis para o tratamento de EP e 202 para TVP nas opera-
doras de saúde de grande porte (Figura 4D).

A introdução de rivaroxabana para o tratamento de TEV 
pelas operadoras de saúde de grande porte apresentou as 
seguintes economias de recursos, de acordo com os market 
share de 100%, 50% e 70%: R$ 982.639,37, R$ 491.319,68 e R$ 
687.847,56 (Figura 5D).

Impacto orçamentário por beneficiário
Estimou-se também o impacto orçamentário por beneficiá-
rio nos três cenários de diferentes market share. No cenário 1, 
a introdução de rivaroxabana está relacionada à economia 
de R$ 2,34/beneficiário para o tratamento de TEV, R$ 0,99 
para TVP e R$ 1,34 para EP. No cenário 2, a sua introdução 
em 50% no mercado gerou economia de R$ 1,17/beneficiário 
para TEV, R$ 0,50 para TVP e R$ 0,67 para EP. No cenário 3, a 
economia relacionada ao tratamento de TEV, TVP e EP foi de 
R$ 1,64, R$ 0,70 e R$ 0,94/beneficiário, respectivamente.

Análise de sensibilidade
A variação de todos os parâmetros em todas as perspectivas 
e cenários apresentou resultados com economia de recursos 
para a rivaroxabana. Uma mesma amplitude de variação foi 
causada para os três cenários, por isso estes estão descritos 

Figura 3. Diagrama de tornado da análise de sensibilidade – custo-minimização.
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Figura 4. População elegível.
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em detalhes apenas para o mais conservador, cenário 2, na 
Tabela 9.

Para o Sistema de Saúde Suplementar completo, os re-
sultados de economia de recursos variaram com todas as 
simulações entre aproximadamente R$ 78 milhões e R$ 142 
milhões no cenário 1 e entre R$ 55 milhões e R$ 99 milhões 
no cenário 3. Em operadoras de saúde de grande porte, essa 
variação apresentou-se entre R$ 699 mil e R$ 1,2 milhões no 
cenário 1 e entre R$ 489 mil e R$ 885 mil no cenário 3. Nas 
operadoras de médio porte, a economia variou entre R$ 67 
mil e R$ 122 mil no cenário 1 e entre R$ 47 mil e R$ 85 mil no 
cenário 3. Finalmente, para operadoras de pequeno porte, os 
resultados variaram entre R$ 10 mil e R$ 19 mil no cenário 1 e 
entre R$ 7 mil e R$ 13 mil no cenário 3.

Assim como na análise de custo-minimização, o parâme-
tro mais sensível da análise foi o tempo de hospitalização de 

ambos os comparadores em todas as perspectivas e cenários 
(Figura 6).

Discussão

Os resultados da análise de custo-minimização e impacto or-
çamentário demonstraram que a rivaroxabana é um anticoa-
gulante oral com potencial para reduzir custos de tratamento 
de TEV no Sistema de Saúde Suplementar do Brasil.

O tratamento com rivaroxabana apresentou menor custo 
do que o tratamento com enoxaparina/varfarina nas análises 
realizadas neste estudo. Entre os custos analisados, o princi-
pal direcionador do resultado favorável à rivaroxabana foi a 
redução do tempo de internação hospitalar, uma vez que a 
rivaroxabana é administrada como monoterapia oral e não 
necessita de monitoramento e ajustes de dose frequentes 
de acordo com parâmetros da coagulação. Essa redução 
do tempo de internação hospitalar dos pacientes tratados 
com rivaroxabana foi confirmada pelo estudo observacional 
XALIA, que recrutou mais de 5 mil pacientes em 21 países 
e comparou os resultados de efetividade e segurança dos 
tratamentos com rivaroxabana e terapia anticoagulante pa-
drão (tratamento inicial com HNF, HBPM ou fondaparinux 
sobreposto e seguido de AVK) para TVP por pelo menos três 
meses. Nessa coorte, a média de duração de internação hos-

Figura 5. Resultados da análise de impacto orçamentário.
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Tabela 8. Número médio de beneficiários por 
porte de operadora de saúde

Operadora de saúde 2016 2017

Pequeno porte (< 20 mil vidas) 6.511 6.393

Médio porte (20-100 mil vidas) 41.458 40.712

Grande porte (> 100 mil vidas) 428.013 420.309
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pitalar foi de cinco dias no grupo da rivaroxabana e de 7,7 
dias no grupo da anticoagulação-padrão (Ageno et al., 2016). 
A duração da internação hospitalar é a principal responsável 
pelo aumento nos custos hospitalares; dado que pacientes 
com TEV apresentam longo tempo de internação, a adoção 
de um regime que reduza esse tempo é estratégica para a 
redução de custos com o tratamento (Fernandez et al., 2015).

A AIO demonstrou que a introdução de rivaroxabana 
para o tratamento de TEV no Sistema de Saúde Suplementar 
brasileiro, em operadoras de saúde de pequeno, médio ou 

Tabela 9. Resultados das análises de sensibilidade – impacto orçamentário – cenário 2 (market share de 50% para rivaroxabana)

Parâmetro Variação Mínimo Custo-base Máximo

Sistema de Saúde Suplementar inteiro

Dias de hospitalização (E/V) ±20% -R$ 39.441.897,29 -R$ 55.417.163,86 -R$ 71.392.430,43

Dias de hospitalização (rivaroxabana) ±20% -R$ 70.212.507,93 -R$ 55.417.163,86 -R$ 40.621.819,79

Custo enoxaparina ±10% -R$ 52.704.728,12 -R$ 55.417.163,86 -R$ 57.540.106,08

Incidência EP 0,65-0,73 -R$ 53.571.617,18 -R$ 55.417.163,86 -R$ 57.263.197,55

Incidência TVP 0,45-0,51 -R$ 53.944.032,98 -R$ 55.417.163,86 -R$ 56.891.285,75

Taxa de crescimento beneficiários (-0,7%) - (-2,7%) -R$ 54.909.999,49 -R$ 55.417.163,86 -R$ 56.038.673,68

Custo rivaroxabana ±7% -R$ 55.530.893,55 -R$ 55.417.163,86 -R$ 55.304.466,51

Operadora de grande porte

Dias de hospitalização (E/V) ±20% -R$ 349.764,22 -R$ 491.319,68 -R$ 632.875,15

Dias de hospitalização (rivaroxabana) ±20% -R$ 622.462,93 -R$ 491.319,68 -R$ 360.176,43

Custo enoxaparina ±10% -R$ 467.275,15 -R$ 491.319,68 -R$ 510.138,62

Incidência EP 0,65-0,73 -R$ 507.858,24 -R$ 491.319,68 -R$ 474.781,13

Incidência TVP 0,45-0,51 -R$ 477.856,87 -R$ 491.319,68 -R$ 503.746,90

Taxa de crescimento beneficiários (-0,7%) - (-2,7%) -R$ 494.395,43 -R$ 491.319,68 -R$ 487.208,34

Custo rivaroxabana ±7% -R$ 492.327,76 -R$ 491.319,68 -R$ 490.320,76

Operadora de médio porte

Dias de hospitalização (E/V) ±20% -R$ 34.284,57 -R$ 47.951,99 -R$ 61.619,42

Dias de hospitalização (rivaroxabana) ±20% -R$ 60.695,06 -R$ 47.951,99 -R$ 35.208,92

Taxa de crescimento beneficiários (-0,7%) - (-2,7%) -R$ 43.935,08 -R$ 47.951,99 -R$ 50.933,31

Custo enoxaparina ±10% -R$ 45.611,84 -R$ 47.951,99 -R$ 49.783,56

Incidência EP 0,65-0,74 -R$ 46.006,28 -R$ 47.951,99 -R$ 49.897,70

Incidência TVP 0,45-0,51 -R$ 45.880,79 -R$ 47.951,99 -R$ 48.987,59

Custo rivaroxabana ±7% -R$ 48.049,95 -R$ 47.951,99 -R$ 47.854,93

Operadora de pequeno porte

Dias de hospitalização (E/V) ±20% -R$ 5.045,74 -R$ 6.998,23 -R$ 8.950,72

Dias de hospitalização (rivaroxabana) ±20% -R$ 8.841,96 -R$ 6.998,23 -R$ 5.154,50

Taxa de crescimento beneficiários (-0,7%) - (-2,7%) -R$ 7.089,24 -R$ 6.998,23 -R$ 7.989,91

Custo enoxaparina ±10% -R$ 6.658,57 -R$ 6.998,23 -R$ 7.264,07

Incidência EP 0,65-0,74 -R$ 7.192,80 -R$ 6.998,23 -R$ 7.679,23

Incidência TVP 0,45-0,51 -R$ 6.894,67 -R$ 6.998,23 -R$ 7.308,91

Custo rivaroxabana ±7% -R$ 7.012,40 -R$ 6.998,23 -R$ 6.984,18

TVP: trombose venosa profunda; EP: embolia pulmonar; R: rivaroxabana; E/V: enoxaparina mais varfarina.

grande porte, com market share de 100%, 70% ou 50%, apre-
senta potencial de redução de custos de 20% a 42%, compa-
rada com enoxaparina/varfarina. Uma vez que a incidência 
de TEV é alta e a população elegível para o tratamento no 
Sistema de Saúde Suplementar Brasileiro é grande, a opção 
por uma terapia com potencial de economia de recursos 
pode beneficiar a gestão orçamentária do sistema de saúde.

Deve-se considerar a escassez de dados epidemiológicos 
nacionais de TEV para a perspectiva do Sistema de Saúde 
Suplementar uma limitação, dado que a população elegível 
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para o tratamento foi estimada com base em estudos inter-
nacionais. Além disso, o número de beneficiários das opera-
doras de saúde em 2017 foi estimado com base em dados 
de 2016. Tendo em vista que desde 2015 essa taxa de cresci-
mento de beneficiários passou a ser negativa, deve ser consi-
derada a incerteza do parâmetro do número de beneficiários 
em 2017.

Assim como a maioria das avaliações farmacoeconômi-
cas, este estudo de custo-minimização agrega diferentes 
fontes de dados, o que confere diferentes níveis de incerteza 
ao modelo. Os estudos EINSTEIN foram selecionados para 
embasar o racional clínico da análise, por serem os estudos 
pivotais de tratamento de TEV com rivaroxabana compara-
da ao tratamento-padrão. Essa seleção pode ser considerada 
uma limitação, uma vez que não foi realizada uma revisão 
sistemática da literatura a fim de detectar outras fontes de 
dados que pudessem contribuir para esse desenvolvimento. 
O parâmetro tempo de hospitalização foi o que apresentou 
maior sensibilidade, por ser o principal direcionador da di-
ferença de custos entre as duas alternativas analisadas; en-
tretanto, essa redução do tempo de internação hospitalar 
também foi notada com significância estatística nas análises 
dos estudos EINSTEIN e confirmada por um estudo observa-
cional multicêntrico e internacional XALIA (Ageno et al., 2016; 
van Bellen et al., 2014). Outra limitação do modelo foi consi-
derar que todos os pacientes aderiram ao tratamento e ao 

monitoramento: neste estudo não foram consideradas taxas 
de descontinuação ou mudança de tratamentos ao longo do 
tempo, eventos que podem acontecer na prática clínica de 
rotina. Apesar da incerteza dos parâmetros, todos os resulta-
dos demonstraram economia de recursos após a análise de 
sensibilidade, o que indica a robustez do modelo e confere 
maior credibilidade à avaliação realizada.

Conclusão

A rivaroxabana é um anticoagulante oral utilizado para o tra-
tamento de TEV, com potencial de gerar economia de recur-
sos, comparado ao tratamento com enoxaparina/varfarina 
no Sistema de Saúde Suplementar do Brasil, sendo o princi-
pal motivo dessa economia a redução do tempo de interna-
ção hospitalar dos pacientes.
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Figura 6. Diagramas de Tornado das Análises de Sensibilidade – Impacto Orçamentário – Cenário 2 (market share de 50% para rivaroxabana).
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(R$ 70.000) (R$ 65.000) (R$ 60.000) (R$ 55.000) (R$ 50.000) (R$ 45.000) (R$ 40.000) (R$ 35.000) (R$ 10.000) (R$ 9.000) (R$ 7.000)(R$ 8.000) (R$ 6.000) (R$ 5.000) (R$ 4.000)
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Dias de hospitalização 
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Custo enoxaparina 
(± 10%)

Incidência de EP 

Incidência de TVP

Taxa de crescimento 
beneficiários

Custo rivaroxabana 
(± 7%)

Dias de hospitalização 
comparador (± 20%)

Dias de hospitalização 
rivaroxabana (± 20%)

Taxa de crescimento 
beneficiários

Custo enoxaparina 
(± 10%)

Incidência de EP

Incidência de TVP

Custo rivaroxabana 
(± 7%)

Dias de hospitalização 
comparador (± 20%)

Dias de hospitalização 
rivaroxabana (± 20%)

Taxa de crescimento 
beneficiários

Custo enoxaparina 
(± 10%)

Incidência de EP

Incidência de TVP

Custo rivaroxabana 
(± 7%)
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Impacto da terapia nutricional no 
custo total das contas hospitalares

Impact of nutritional therapy on the total cost of hospital accounts

Adriano Hyeda1, Élide Sbardellotto Mariano da Costa2

RESUMO
Objetivo: Avaliar o impacto da terapia nutricional no custo total das contas hospitalares de indiví-
duos que utilizaram dieta enteral ou parenteral. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, docu-
mental, retrospectivo, com estratégia qualitativa e quantitativa, a partir da análise de contas hospi-
talares. Resultados: Foram analisadas 301 contas hospitalares de 159 indivíduos. Houve 208 contas 
apenas com dieta enteral, 32 apenas com dieta parenteral e 61 com dieta enteral e parenteral (uso 
concomitante ou não). O custo total em dieta foi de 35,4% do valor total das contas hospitalares. 
O custo com dieta enteral foi de 59,8% do custo total em dieta. O custo com dieta parenteral por 
indivíduo foi 2,2 vezes maior do que a dieta enteral. Entre os 10 serviços de saúde estudados, ape-
nas quatro foram responsáveis por 88,3% das contas hospitalares e 93,0% do custo total em dieta. 
A maioria deles apresentou um maior custo total com dieta enteral. A relação entre o custo com 
dieta e o custo total das contas hospitalares variou entre os serviços de 2,4 a 44,4%. Conclusão: A 
terapia nutricional apresentou um percentual importante do custo total das contas hospitalares, 
principalmente devido à dieta enteral. A análise do custo total e do custo por dia de internação 
em dieta permitiu identificar o perfil de utilização de terapia nutricional em cada serviço de saúde, 
informação importante na gestão de custos em dieta. 

ABSTRACT
Objective: To evaluate the impact of nutritional therapy on the total cost of hospital accounts in 
patients who used enteral or parenteral diet. Methods: This is a retrospective, cross-sectional, do-
cumental study with a qualitative and quantitative design, based on analysis of hospital accounts. 
Results: We analyzed 301 hospital accounts of 159 individuals. There were 208 accounts with enteral 
diet, 32 accounts with parenteral diet and 61 accounts with enteral and parenteral diet (concomi-
tant use or not). The total cost in diet was 35.4% of the total cost of accounts. The cost in enteral 
diet was 59.8% of the total cost in diet. The cost in enteral diet was 59.8% of the total cost in diet. 
The cost in parenteral diets per patient was 2.2 times higher than the costs of enteral diet. Among 
the 10 health services studied, only four of them accounted for 88.3% of the hospital expenses and 
93.0% of the total cost in diet. Most of them had a higher total cost with enteral diet. The relationship 
between diet cost and total cost of the hospital accounts varied of 2.4 to 44.4% in the health servi-
ces. Conclusion: Nutritional therapy had a significant percentage of the total costs mainly due to 
the enteral diet. The analysis of the total cost in diet and the cost per day in hospitalization allowed 
identifying the profile of the use of nutritional therapy in each health service and this is an important 
information to the management of costs in diet.
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Introdução 

A alteração do estado nutricional é uma preocupação fre-
quente que pode interferir negativamente na evolução clí-
nica dos pacientes internados, por exemplo, aumentando o 
risco de infecções, prolongando o tempo de cicatrização e o 
período de permanência hospitalar, assim como elevando a 
taxa de mortalidade (White et al., 2012; Acuna & Cruz, 2004; 
Borghi et al., 2013). Há estimativas de que a prevalência da 
desnutrição hospitalar ocorra em 20% a 50% dos indivíduos 
internados, dependendo da metodologia empregada, do 
país e do grupo de pacientes (Borghi et al., 2013). No Brasil, 
estima-se que a desnutrição seja encontrada em 24% dos pa-
cientes adultos (entre 18 e 60 anos) nas primeiras 48 horas 
após admissão hospitalar. Já na população idosa (com mais 
de 60 anos), 38,4% dos pacientes estão sob risco nutricional, 
e 30,8% com desnutrição. Os pacientes internados em des-
nutrição ou sob risco nutricional somam em média 46,6%, 
principalmente devido à população idosa (2,8 vezes maior) 
(Borghi et al., 2013).

A terapia nutricional (TN) tem o objetivo de fornecer a 
quantidade necessária de nutrientes para o funcionamento 
do organismo e visa ainda manter ou recuperar o bom es-
tado nutricional, reduzir o risco de complicações, promover 
rápida recuperação, reduzir o tempo de hospitalização e a 
morbimortalidade (White et al., 2012; Acuna & Cruz, 2004). Ha-
bitualmente, existem duas vias alternativas de administração 
de nutrientes para os pacientes impossibilitados de ingerir 
ou digerir os alimentos de modo suficiente para evitar a des-
nutrição. A nutrição enteral é o processo de fornecimento de 
alimentos, tipicamente na forma líquida, ao trato gastrointes-
tinal, através de um tubo de alimentação nasogástrico ou oro-
gástrico, ou por meio de um tubo de alimentação gástrico ou 
intestinal instalado por endoscopia ou cirurgia. Já a nutrição 
parenteral tem por objetivo suprir os nutrientes do paciente 
através de uma via venosa, nas situações de impossibilidade 
de fornecimento de dieta pelo trato gastrointestinal, seja por 
obstrução, dificuldade de absorção ou digestão adequada 
do alimento (White et al., 2012; Acuna & Cruz, 2004). Habitual-
mente, a nutrição enteral é preferencialmente utilizada em 
razão do menor custo e menor risco de complicações (prin-
cipalmente infecção) (Gramlich et al., 2004; Tamiya et al., 2015; 
Harvey et al., 2016).

No Brasil, os principais custos em saúde estão relaciona-
dos às internações (60% dos custos) e terapias (10% dos cus-
tos) (IESS, 2016). Os materiais e medicamentos, incluindo os 
insumos da terapia nutricional, são os principais custos das 
internações, somando 57,7% do total (IESS, 2016). Por outro 
lado, sabe-se também que pacientes internados com desnu-
trição podem aumentar os custos hospitalares em 19% a 29% 
(Amaral et al., 2007; Guerra et al., 2016). Os estudos de custo-
-efetividade nas intervenções de identificação e de escolha 

no tratamento da desnutrição em pacientes hospitalizados 
ainda não são conclusivos (Sadique et al., 2015). Há poucos 
estudos de avaliação econômica para subsidiar a decisão dos 
médicos e gestores em saúde na escolha da terapia nutricio-
nal suplementar mais custo-efetiva (Mitchell & Porter, 2016).

O objetivo principal deste estudo foi avaliar o impacto da 
terapia nutricional no custo total das contas hospitalares de 
indivíduos que utilizaram dieta enteral ou parenteral.

Métodos

Foi realizado um estudo transversal, documental, retrospec-
tivo, com estratégia qualitativa e quantitativa, no período de 
janeiro a dezembro de 2015, em uma Operadora de Saúde 
(OPS) com abrangência municipal, classificada como auto-
gestão, com 76.801 usuários (ANS, 2015).

No período do estudo, houve dez serviços hospitalares, 
vinculados à OPS e localizados em um mesmo município, 
que estavam habilitados a fazer terapia nutricional enteral e 
parenteral. Todos os hospitais eram classificados como ter-
ciários, de acordo com o grau de complexidade, e na moda-
lidade de atendimento geral, ou seja, ofereciam assistência 
em diversas especialidades, seja cirúrgica ou clínica, exceto 
atendimento a politraumatizados. Neste estudo, cada serviço 
hospitalar foi identificado com um número de 1 a 10.

A demanda iniciava com a internação do usuário em 
um dos serviços hospitalares credenciado à OPS. Quando 
necessário, o usuário era avaliado pela Equipe Multiprofis-
sional de Terapia Nutricional (EMTN) do serviço hospitalar, 
constituída por nutricionista e nutrólogo. Após a análise do 
caso e identificada a necessidade de dieta enteral ou pa-
renteral, a EMTN do hospital solicitava à OPS a autorização 
para início da terapia, mediante preenchimento de formu-
lário com a justificativa, informações do usuário, diagnós-
tico, tipo de dieta, quantidade e período de tratamento. A 
solicitação era analisada pela auditoria médica da OPS e o 
tratamento era feito mediante a autorização prévia. Apenas 
as dietas reconhecidas e aprovadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) eram autorizadas. Os trata-
mentos experimentais ou dietas sem registro nacional não 
eram autorizados. Foram utilizadas somente as dietas in-
dustrializadas e não artesanais. A alteração no tipo de dieta 
era feita mediante solicitação da EMTN do hospital à OPS e 
autorização prévia da autoria médica. A terapia nutricional 
do usuário era periodicamente avaliada pela auditoria mé-
dica da OPS através da análise de documentos (prontuário 
médico) e visita in loco. 

A amostra do estudo foi obtida a partir de uma escolha 
aleatória das contas hospitalares que utilizaram terapia nu-
tricional (TN) enteral e parenteral no ano de 2015. Qualquer 
informação que pudesse identificar o usuário foi excluída. Os 
dados quanto ao gênero, idade, tipo de dieta e custos foram 
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obtidos a partir das informações disponibilizadas pela EMTN 
dos hospitais à auditoria médica da OPS nas solicitações de 
tratamento e nas contas hospitalares analisadas. 

Os custos foram calculados em moeda corrente nacional 
– Real (R$) – a partir das contas hospitalares encaminhadas 
pelos prestadores de serviço à OPS, a cada 15 dias. Foram 
considerados na análise apenas os custos diretos, ou seja, 
aqueles que são claramente identificados e quantificados. O 
custo total da conta foi calculado somando-se todos os valo-
res gastos com honorários, procedimentos, taxas, materiais e 
medicamentos, incluindo as dietas. O custo total com dieta 
foi a soma dos valores dos frascos de dieta parenteral e ente-
ral utilizados em cada conta, excluindo honorários e materiais 
relacionados (sonda, cateter, entre outros). O custo total com 
dieta foi subdividido em custo com dieta enteral e parenteral, 
de acordo com o tipo e TN utilizada por cada indivíduo. 

Os dados do estudo foram registrados e analisados em 
uma planilha do software Microsoft Office Excel 2010®. Os 
resultados das variáveis quantitativas foram descritos em mé-
dia, desvios-padrão (DP), valor máximo e mínimo. As variáveis 
qualitativas foram demonstradas pelas frequências e percen-
tagens.

Resultados

Foram analisadas 301 contas hospitalares referentes à TN de 
159 usuários vinculados à OPS estudada. Houve 208 contas 
apenas com dieta enteral, 32 apenas com dieta parenteral e 
61 com dieta enteral e parenteral (uso concomitante ou não). 
Com relação ao perfil demográfico, 88 usuários eram do sexo 
masculino (55,4%) e 71 do sexo feminino (44,6%). A média de 
idade foi de 68,7 anos (DP ± 11,7), mediana de 69, máximo 
de 92 e mínimo de 35 anos. O número total de dias de inter-
nação de todas as contas hospitalares foi de 3.084 dias, com 
média de 10,24 (DP ± 3,69), variando entre 1 a 26 dias. O nú-
mero total de dias de dieta foi de 2.181, com média de 7,28 
(DP ± 3,68), variando entre 1 e 15 dias (Tabela 1).

O custo total das 301 contas hospitalares no período do 
estudo, incluindo as dietas, honorários, materiais e medica-
mentos, foi de R$ 9.289.588,27, sendo R$ 58.425,08 por usuá-
rio (DP ± 63.652,38), máximo de R$ 397.701,91 e mínimo de  
R$ 1.596,29. Aproximadamente, 35,4% do valor total das contas 
hospitalares foram apenas com dieta (R$ 3.292.697,00), sendo 
59,8% na modalidade enteral (R$ 1.969.725,29) e 40,2% paren-
teral (R$ 1.322.971,72), conforme demonstrado na Tabela 1. 

O custo total com dieta por usuário foi de R$ 20.708,79 
(DP ± 28.505,62), máximo de R$ 227.185,01 e mínimo de  
R$ 418,27. O custo total com dieta enteral por usuário foi de 
R$ 13.131,50 (DP ± 16,345,49), máximo de R$ 110.426,38 e mí-
nimo de R$ 418,27. Já o custo total com dieta parenteral por 
usuário foi de R$ 29.399,37 (DP ± 36.011,54), máximo de R$ 
188.391,30 e mínimo de R$ 838,68.

Considerando os 10 serviços de saúde analisados, ob-
servou-se que quatro deles foram responsáveis por 88,3% 
das contas hospitalares, representando 91,0% do custo total  
(R$ 8.488.110,74) e 93,0% do custo em dieta (R$ 3.068.103,47). 
Apenas um deles foi responsável por 41,5% das contas, repre-
sentando 51,0% do custo total (R$ 4.745.677,07) e 55,1% do 
custo em dieta (R$ 1.814.922,93). Houve apenas um serviço de 
saúde no qual o custo com dieta parenteral superou o custo 
com a dieta enteral e, sozinho, totalizou 91,0% do custo total 
com dieta parenteral (R$ 1.204.637,80), conforme demonstra-
do na Tabela 2.

O custo total por dia das contas hospitalares entre os 
serviços foi, em média, de R$ 2.466,15 (DP ± 855,07), máximo 
de R$ 3.652,14 e mínimo de R$ 992,08. O custo total em die-
ta por dia de internação foi, em média, de R$ 726,02 (DP ± 
428,58), máximo de R$ 1.300,08 e mínimo de R$ 32,69. O cus-
to com dieta enteral por dia de internação foi, em média, de 
R$ 589,93 (DP ± 383,20), máximo de R$ 1.107,94 e mínimo de 
R$ 32,69. Por fim, o custo com dieta parenteral por dia de in-
ternação foi, em média, de R$ 136,08, (DP ± 266,03), máximo 
de R$ 862,92 e mínimo de R$ 0,00, conforme demonstrado 
na Tabela 3.

A terapia nutricional foi utilizada, em média, durante 
64,4% do período total de internação, variando entre os ser-
viços de 20% a 96,6%. A relação entre o custo com dieta e o 
custo total das contas hospitalares variou entre os serviços de 
2,4% a 44,4%. A relação entre o custo com dieta enteral e o 
custo total com dieta foi de 59,8%, variando entre os serviços 
de 33,6% a 100%. Por fim, a relação entre o custo com dieta 
parenteral e o custo total com dieta foi de 40,2%, variando 
entre os serviços de 0 a 66,4%, conforme demonstrado na 
Tabela 3. 

Tabela 1.  Demonstração do perfil dos usuários, 
contas hospitalares, período de 
internação, dias de dieta e custos

Variáveis analisadas Resultados observados

Número de usuários 159

Masculino 88

Feminino 71

Média de idade 68,77

Número de contas 301

Dias de internação 3.084

Dias de uso de dieta 2.181

Custo total das contas R$ 9.289.588,27 

Custo total com dieta R$ 3.292.697,01 

Custo com dieta enteral R$ 1.969.725,29 

Custo com dieta parenteral R$ 1.322.971,72 

Fonte: elaborada pela equipe pesquisadora.
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Discussão

A análise das contas hospitalares a partir da atividade de au-
ditoria interna analítica pode contribuir no levantamento de 
indicadores fundamentais para subsidiar a gestão das opera-
doras de saúde. Um desses indicadores é obtido através da 
análise de custos, que contribui na identificação dos princi-
pais itens da despesa assistencial em saúde. A gestão de cus-
tos deve priorizar os componentes da despesa assistencial 
em saúde que consomem a maior parte dos recursos dispo-
níveis para garantir a sustentabilidade, qualidade e eficiência 
do sistema de saúde. 

Quanto ao perfil sociodemográfico da amostra deste es-
tudo, foi identificado que a TN foi utilizada principalmente 
nos indivíduos com maior faixa etária (em média 68,7 anos). 

Além disso, a taxa de mortalidade ao mês da amostra foi de 
3,09%, e a taxa de permanência hospitalar foi em média de 
10,24 dias e com utilização de dieta na maior parte do pe-
ríodo de internação (em média, 7,28 dias). No Brasil, estudos 
demonstram uma taxa de mortalidade institucional com 
mediana de 2,6% ao mês, variando entre zero a 15,7% (Bra-
sil, 2013). Quanto à taxa de permanência hospitalar, o tempo 
médio é de 4 a 5 dias, variando de 0,2 a 18,6 dias (Brasil, 2013). 
Deve-se considerar que tanto a taxa de mortalidade quan-
to o tempo de permanência hospitalar dependem de vários 
fatores, entre eles o perfil clínico dos pacientes atendidos, 
os procedimentos ofertados, as especialidades disponíveis, 
o porte e o nível de complexidade de cada serviço. Sendo 
assim, pode-se concluir que a TN foi utilizada com maior 
frequência em indivíduos internados com maior faixa etária, 

Tabela 3. Demonstração dos custos em terapia nutricional por dia de internação em cada serviço analisado

Serviços Total de dias de 
internação

Total de dias 
com dieta

Custo total da 
conta por dia de 

internação*

Custo total com 
dieta por dia de 

internação*

% Custo com dieta 
por dia de internação

1 479 387 2.287,02 929,95 40,7%

2 367 284 2.935,12 921,3 31,4%

3 51 37 3.652,15 870,93 23,8%

4 1396 889 3.399,48 1.300,09 38,2%

5 503 420 3.120,80 933,64 29,9%

6 30 29 2.495,21 1.107,94 44,4%

7 174 132 2.203,40 720,33 32,7%

8 15 3 992,08 72,6 7,3%

9 54 29 2.267,80 370,74 16,3%

10 15 3 1.308,55 32,69 2,5%

* Moeda corrente nacional – Real (R$).
Fonte: elaborada pela equipe pesquisadora.

Tabela 2. Demonstração das contas hospitalares e custos com terapia nutricional em cada serviço analisado

Serviços Número de contas 
hospitalares

Número de 
usuários

Custo total 
das contas 

hospitalares*

Custo total 
com dieta*

Custo com dieta 
parenteral*

Custo com 
dieta enteral*

1 45 26 1.095.484,57 445.446,13 9.854,77 435.591,36

2 40 23 1.077.187,25 338.115,38 11.566,96 326.548,42

3 4 4 186.259,64 44.417,60 0 44.417,60

4 125 64 4.745.677,07 1.814.922,93 1.204.637,80 610.285,13

5 56 25 1.569.761,85 469.619,03 50.787,80 418.831,23

6 3 2 74.856,25 33.238,28 0 33.238,28

7 21 14 383.391,05 125.338,17 39.873,76 85.464,41

8 1 1 14.881,24 1.088,94 0 1.088,94

9 5 4 122.461,07 20.020,19 6.250,63 13.769,56

10 1 1 19.628,28 490,36 0 490,36

* Moeda corrente nacional – Real (R$). 
Fonte: elaborada pela equipe pesquisadora.
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com taxa de mortalidade acima da mediana nacional e com 
taxa média de permanência relativamente superior à encon-
trada em hospitais privados do Brasil. 

Segundo a ANS, em 2015 ocorreram aproximadamente 
7,9 milhões de internações no sistema de saúde suplementar 
do Brasil, consumindo um total de quase R$ 52 bilhões. Isso 
representa um custo médio por internação de aproximada-
mente R$ 6.600,00 (ANS, 2015). Conforme observado neste 
estudo, o custo total médio em usuários internados com TN 
foi 8,9 vezes maior por usuário (R$ 58.425,08) em comparação 
com a média de custo por internação do país (ANS, 2015). 
Deve-se considerar que os indivíduos em TN habitualmen-
te apresentam condições desfavoráveis que justificam um 
maior consumo de recursos, como idade avançada, desnutri-
ção, doenças graves, comorbidades e tempo prolongado de 
internação. Como não há outros estudos analisando o custo 
médio de internação em indivíduos com TN, não foi possí-
vel comparar os resultados encontrados nessa amostra com 
uma população semelhante.

De acordo com os resultados deste estudo, foi demons-
trado que a TN foi responsável por um percentual importan-
te dos custos totais das contas hospitalares (em média, 35,4% 
do valor total). Estudos demonstram que a via enteral é a 
modalidade preferencial de TN, considerando os menores 
custos e riscos de complicações (Gramlich et al., 2004; Tamiya 
et al., 2015; Harvey et al., 2016). Isso justifica o maior núme-
ro de contas (269 versus 91 contas) e o maior custo total em 
dieta enteral, encontrado neste estudo. Por outro lado, ape-
sar do menor número de contas hospitalares, o custo médio 
por usuário com dieta parenteral foi 2,2 vezes maior do que 
a dieta enteral (R$ 29.399,37 versus R$ 13.131,50) e representou 
40,1% do custo total em dieta. Até o momento, não há estu-
dos para saber o quanto a TN representa do custo total da 
internação, assim como da relação de custo entre a dieta en-
teral e parenteral para comparar com os resultados desse es-
tudo. De toda forma, pode-se concluir que a TN é importante 
nos custos totais das contas hospitalares, destacando-se a 
modalidade enteral no valor total em dieta e a parenteral no 
maior custo por usuário.

Entre os 10 serviços hospitalares do estudo, apenas qua-
tro deles produziram 88,3% das contas hospitalares, repre-
sentando 93% do custo total em dieta. Ou seja, foi observado 
que poucos prestadores foram responsáveis pela maior parte 
dos custos em dieta. Considerando que a TN preferencial é 
a via enteral, em razão dos menores custos e riscos de com-
plicações, esperava-se uma maior representatividade nos 
custos com essa modalidade de dieta em todos os serviços 
(Gramlich et al., 2004; Tamiya et al., 2015; Harvey et al., 2016). 
Entretanto, observou-se que um dos prestadores apresen-
tou um custo maior com dieta parenteral em relação à dieta 
enteral (66,37% versus 33,63%). O mesmo serviço apresen-
tou também o maior custo com dieta por dia de internação  

(R$ 1.300,09), provavelmente relacionado ao uso da dieta pa-
renteral. A partir da análise do custo por dia de internação, foi 
possível identificar um serviço que, apesar de o custo total 
ser relativamente baixo, apresentou um percentual impor-
tante de custo com dieta (44,4%), exclusivamente na modali-
dade enteral. Portanto, pode-se concluir que os indicadores 
de custos são importantes e contribuem na identificação do 
perfil de utilização da TN dos prestadores. A partir dessas in-
formações é possível planejar as ações de gestão de custos 
em TN, priorizando os serviços com maior demanda de aten-
dimento e com maior consumo de recursos, por meio da au-
ditoria das contas hospitalares, análise das solicitações e das 
prorrogações de tratamento, auditoria in loco, negociação de 
valores de materiais e medicamentos, protocolos clínicos e 
padronização dos tipos de dieta.

Quanto às limitações deste estudo, deve-se considerar 
que os resultados retratam a realidade de um segmento 
específico da saúde suplementar do Brasil, na modalidade 
de autogestão e de abrangência regional. Em 2015, a par-
ticipação dessa modalidade de OPS no mercado de saúde 
suplementar brasileiro foi de 11% (ANS, 2015). Consideran-
do o número total de usuários, podemos classificá-la como 
de porte médio, ou seja, entre 20.000 até 100.000 usuários, 
o que representa 23% das OPS do sistema de saúde suple-
mentar do país (ANS, 2015). Também, deve-se considerar que 
os resultados foram obtidos a partir dos registros das contas 
hospitalares e, portanto, estão condicionados ao cadastro 
correto das informações. 

Conclusão

A TN apresentou um percentual importante do custo to-
tal das contas hospitalares. A dieta enteral foi utilizada com 
maior frequência e apresentou um maior custo total em die-
ta. A dieta parenteral foi menos utilizada, porém apresentou 
um custo por usuário duas vezes maior do que a dieta ente-
ral. A análise do custo total e do custo por dia de internação 
em dieta permitiu identificar o perfil de utilização de terapia 
nutricional em cada serviço de saúde, informação importan-
te no planejamento de ações de gestão de custos em dieta. 
Recomendam-se novos estudos de análise econômica em 
terapia nutricional nas outras operadoras de saúde, assim 
como no sistema público de saúde, para comparar com os 
resultados encontrados neste estudo.
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RESUMO
Objetivo: Entender o impacto econômico que os medicamentos isentos de prescrição (MIPs) exer-
cem nos sistemas de saúde e populações da Europa e Américas, em especial no Brasil. Métodos: 
Revisão bibliográfica cobrindo um período de 20 anos, com artigos identificados pelos serviços Pub-
Med e Lilacs, contendo os termos “automedicação”, “medicamentos isentos de prescrição” e “econo-
mias”, e seus equivalentes na língua inglesa. Resultados: Existe carência na literatura de estudos 
sobre os impactos econômicos que os MIPs trazem aos países e à sociedade. Os estudos e estatís-
ticas mais abrangentes estão compilados pelas três maiores associações de produtores de MIPs no 
mundo e demonstram uma aceleração das reclassificações e geração de economias relevantes. No 
Brasil, um estudo de 2015 utilizando hipóteses conservadoras estimou um impacto orçamentário 
positivo dos MIPs no Sistema Único de Saúde (SUS) de R$ 364 milhões, aproximadamente US$ 117 
milhões. Esse é o único estudo identificado cujo objetivo foi fazer uma quantificação econômica no 
país. Conclusão: Neste momento em que a RDC nº 98/2016 dá a possibilidade para a reclassificação 
como MIP de um grande número de substâncias farmacêuticas, é imperativo que sejam feitos estu-
dos robustos que estimem todos os impactos econômicos a serem esperados, que poderão servir 
como elementos para as análises técnicas a serem conduzidas e até mesmo para atribuir graus de 
prioridade a elas.

ABSTRACT
Objective: To understand the economic impact of over-the-counter medicines (OTC) medications 
on healthcare systems and the population in Europe and the Americas, with special focus in Brazil. 
Methods: Bibliographic review covering a 20-year timeframe. The articles were identified throu-
gh the PubMed and Lilacs services, containing the terms “self-medication”, “over-the-counter” and 
“savings”, and their equivalents in Portuguese. Results: There is lack of publications focused on the 
economic impact that medicines can bring to the countries and the society. The most complete 
studies and statistics have been compiled by the three most important OTC manufacturers associa-
tions in the world and show an acceleration in switches and significant savings generated. In Brazil, 
a 2015 paper using conservative assumptions estimated a positive economic impact of OTC to the 
Brazilian Healthcare System (SUS) of R$ 364 million, about US$ 117 million. This is the only study that 
had the goal of an economic impact quantification conducted in the country. Conclusion: The new 
regulation RDC nº 98/2016 gives the possibility for the switch of many substances from prescription 
to OTC and it is imperative that robust studies are conducted to uncover all the impacts that can be 
expected, providing inputs for technical evaluations and even to attribute priority levels to them.
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Introdução

A Declaração de Direitos do Paciente da World Medical Asso-
ciation (WMA) determina, em seu princípio número 9, que: 
“Todas as pessoas têm o direito a uma educação de saúde 
que as ajude a fazer escolhas bem informadas sobre sua 
saúde pessoal e sobre serviços de saúde disponíveis. A edu-
cação deve incluir informação sobre estilos de vida saudá-
veis e sobre métodos de prevenção e detecção precoce de 
enfermidades. A responsabilidade de todos por sua própria 
saúde deve ser enfatizada. Médicos têm a responsabilidade 
de participar ativamente nos esforços educacionais” (WMA, 
1981). Sob essa ótica, os medicamentos isentos de prescrição 
(denominados MIPs daqui em diante) representam uma con-
quista da sociedade e um importante recurso para que ela 
possa responsabilizar-se pela própria saúde. A popularidade 
dos MIPs tem diversas razões: a rapidez no alívio de sintomas 
menores, a facilidade de acesso, os preços acessíveis e a am-
pla gama de opções. São eficazes, com posologia simples e 
em geral seguros e bem tolerados. Diversos MIPs, estando já 
há décadas no mercado, passaram pela “prova do tempo”, 
mostrando sua relação risco-benefício favorável no mundo 
real. A sociedade em geral também se beneficia da comu-
nicação de massa empregada pelos MIPs, quando ela inclui 
informação sobre estilos de vida saudáveis. 

Ressalta-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
destaca o papel dos MIPs, conhecidos internacionalmente 
como medicamentos OTC (over-the-counter), na saúde da 
população (WHO, 2000). Os MIPs são parte fundamental do 
autocuidado, uma prática preconizada por essa organiza-
ção, adotada para manter a saúde e prevenir doenças, e que 
envolve questões fundamentais, tais como higiene pessoal, 
qualidade da alimentação, prática de esportes e lazer, entre 
outros. A melhoria no nível educacional, no conhecimento 
geral e nas condições socioeconômicas das populações está 
permitindo que os MIPs sejam integrados aos sistemas de 
saúde em todo o mundo. Há, porém, uma polêmica sobre 
quais substâncias devem ser isentas de prescrição, o nível 
aceitável de tolerabilidade e segurança, o potencial de abuso 
de certos ingredientes ativos e a ética das propagandas. O 
debate sobre o uso de MIPs tem a ver, em certos casos, com 
o equívoco que existe entre o que é automedicação, den-
tro do guarda-chuva de autocuidado, e a autoprescrição. A 
OMS define o que deve ser entendido como autocuidado:  
“... um recurso de saúde pública principal dentro do sistema 
de saúde. Ele engloba atividades e decisões de saúde dos 
indivíduos e inclui a automedicação, o autotratamento, su-
porte social nas enfermidades e primeiros socorros no dia a 
dia” (WHO, 2000). Logo, a automedicação é vista como legíti-
ma por essa entidade e deve ser entendida como a utilização 
de medicamentos que, pelo status regulatório, prescindem 
de receita médica e, assim, podem ser adquiridos livremente 

pelos consumidores. O termo “automedicação” é usado de 
forma errônea quando se refere à tomada de medicamen-
tos de prescrição sem receita médica. Trata-se aqui da auto-
prescrição, o uso de medicamentos sujeitos a receituário por 
conta própria, conduta de risco pelo perfil de segurança e 
tolerabilidade que apresentam. Ao praticar o autocuidado, 
o consumidor faz uso de medicamentos que, por seu perfil 
de risco-benefício favorável, prescindem de prescrição médi-
ca para a compra. No Brasil, as informações ao paciente dos 
MIPs contêm linguagem acessível, nos termos da Resolução 
RDC nº 47/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), e nas propagandas ressalta-se a necessidade de bus-
car profissional de saúde caso não desapareçam os sintomas. 
Quando o autocuidado, o que inclui o uso judicioso de MIPs, 
é empregado e a autoprescrição é minimizada, há benefícios 
para a sociedade. Em virtude do frequente uso errado do 
termo “automedicação”, neste trabalho utilizaremos o termo 
“autocuidado” para referir-nos à prática de uso de MIPs. Um 
debate sobre o papel dos MIPs na economia da saúde emer-
giu nos últimos anos, porém os dados são ainda escassos.

Objetivo

Compreender o impacto econômico que os MIPs exercem 
nos sistemas de saúde e populações da Europa e Américas, 
em especial no Brasil.

Métodos

Para a execução deste trabalho, realizamos como primeiro 
passo a busca de bibliografia no PubMed, na US National Li-
brary of Medicine – National Institutes of Health (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Os artigos pesquisados estão 
dentro de um arco de 20 anos (fevereiro 1997 a janeiro 2017). 
Os termos buscados foram “self-medication”, “over-the-coun-
ter” e “savings”. Excluímos artigos que continham as palavras 
“antibiotic”, “plants”, “children”, “elderly”, “pregnancy”, “adverti-
sing”, “Asia” ou “Africa”. As exclusões objetivaram filtrar grande 
número de artigos que tratavam de polimedicação em doen-
ças crônicas, anticoncepção emergencial e autoprescrição 
de antibióticos. Fitoterapia e propaganda de medicamentos 
também foram excluídas por estarem fora do escopo desta 
revisão, assim como países da Ásia e África. Neste primeiro 
passo foram encontrados apenas nove artigos, dos quais so-
mente dois se alinhavam com o objetivo deste trabalho; os 
outros sete tratavam de produtos de prescrição, uso off label 
e sistemas de saúde. 

Como segundo passo, realizamos busca no Lilacs (http://
lilacs.bvsalud.org/) com os termos “automedicação”, “Brasil” e 
“economias”. A busca não resultou em qualquer artigo. Foram 
feitas também pesquisas substituindo os termos “savings” e 
“economias” por “losses”, “perdas”, “costs” e “custos”, tentando 
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encontrar artigos que fizessem um contraponto com as po-
tenciais economias, e novamente não houve resultados.

Num terceiro passo, buscamos os mesmos termos na in-
ternet e obtivemos como resultados principais os sites das três 
mais importantes associações internacionais de indústrias de 
MIPs, a saber: World Self-Medication Industry (WSMI – http://
www.wsmi.org), Consumer Health Products Association (CHPA 
– www.chpa.org) e Association Européenne des Spécialités Phar-
maceutiques Grand Public (AESGP – www.aesgp.eu). Nas suas 
páginas na web buscamos o termo “savings” e, com essa abor-
dagem, foi possível localizar diversas estatísticas e estudos, os 
quais servirão para guiar esta revisão. Todas as buscas foram 
realizadas nos meses de fevereiro e março de 2017.

Resultados

Participação, regulamentação e 
reclassificação dos MIPs no mundo
A parcela dos MIPs no mercado farmacêutico total difere bas-
tante entre países e reflete a receptividade da população a 
esses produtos em função de determinantes culturais, histó-
ricos, regulatórios e de infraestrutura da saúde. No Gráfico 1, 
destaca-se a participação dos MIPs no Brasil, representando 
29,3% das vendas do mercado farmacêutico total. No mundo, 
as maiores participações dos MIPs encontram-se na Europa 
Oriental: Rússia com 48,5%, Ucrânia com 43,9% e Polônia com 
41,8%. A participação desse segmento está impulsionada 
pela mudança de status regulatório de medicamentos sujei-
tos à prescrição para MIPs, o que é conhecido como reclas-
sificação, ou switch, na língua inglesa (WSMI, 2009). Nos Esta-
dos Unidos, as regulamentações que regem a diferenciação 
entre produtos que necessitam de prescrição médica e os 
que prescindem dela existem há décadas, a primeira sendo 
emitida em 1951, por meio do Durham-Humphrey Amend-

ment. Alguns anos mais tarde, o paracetamol ganha status de 
MIP (WSMI, 2009). A partir da década de 1980, a população 
europeia gradativamente assume a responsabilidade pelo 
autocuidado, e nos anos 1990 os governos iniciam a reclassi-
ficação de número crescente de ingredientes ativos. No final 
dos anos 1990 e começo dos anos 2000, o fenômeno acele-
ra-se em outras geografias como Canadá, Austrália e Japão 
(WSMI, 2009). No Canadá, o movimento de reclassificações 
já se havia iniciado nos anos 1980, e hoje existe um procedi-
mento análogo ao registro de novos medicamentos para a 
conversão para MIP. Em 1986, na Austrália, uma lista discrimi-
nando substâncias de prescrição, MIPs com venda exclusiva 
em farmácia e MIPs liberados para venda no varejo em geral 
é emitida. O país segue um cuidadoso acompanhamento, e 
medicamentos continuam a ser reclassificados, enquanto al-
guns voltam a necessitar de receita. Em 2007 o Japão aprova 
um processo de reclassificação para MIPs, que inclui uma re-
visão pela Sociedade Farmacêutica Japonesa. As regulamen-
tações introduzidas nos países têm proporcionado clareza e 
previsibilidade, impulsionando o número de novos entrantes 
na categoria MIP. Na Tabela 1, exibimos diversas substâncias e 
suas atuais classificações nas geografias disponíveis na pági-
na da Association Européenne des Spécialités Pharmaceutiques 
Grand Public. 

Crescimento no movimento de reclassificação
Nos últimos dez anos, países vêm acelerando os switches 
(Gráfico 2), e há de se destacar a disposição de certos países 
em promovê-los, como a Nova Zelândia, o Reino Unido, a 
China e a Austrália, todos com dez ou mais substâncias com 
status de MIP, entre as 13 listadas na Tabela 1. Certos países 
são notórios em tomar a iniciativa e já iniciam a reclassificação 
para MIP das estatinas. A sinvastatina já pode ser comprada 
sem prescrição no Reino Unido (dose máxima de 10 mg/dia)  

 MIP     Rx

Adaptado de: http://www.aesgp.eu/facts-figures/market-data/total/. 

Gráfico 1. Participação do segmento MIP no mercado farmacêutico total – vendas em euro
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Tabela 1. Classificação de substâncias de acordo com exigência de prescrição

Substância Prescrição MIP

Budesonida Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, Colômbia, 
Coreia do Sul, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, México, Noruega, Polônia

Austrália, China, Dinamarca, EUA, Singapura, Nova Zelândia

Carbocisteína Alemanha, Argentina, Colômbia, Eslovênia, 
México, Polônia, Reino Unido

Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, China, Coreia do Sul, 
Eslováquia, Espanha, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, 
Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, Nova 
Zelândia, Portugal, Rep. Tcheca, Singapura, Suíça, Venezuela

Clorfeniramina Bulgária, Chile, Eslováquia, Itália Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, 
China, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, 
Espanha, Estônia, EUA, Filipinas, França, Grécia, Irlanda, 
Japão, Lituânia, México, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Tcheca, Singapura, Suíça, Venezuela

Clotrimazol 
(vaginal)

Brasil, Bulgária, Chile, Eslováquia, Estônia, Grécia, Lituânia, Polônia Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, 
Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, 
EUA, Filipinas, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Itália, Japão, México, Noruega, Nova Zelândia, Singapura

Dextrometorfano Argentina, Brasil, Bulgária, Chile, Grécia Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Colômbia, 
Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Estônia, EUA, Filipinas, Finlândia, França, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, México, Nova Zelândia, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, Rep. Tcheca, Singapura, Suíça, Venezuela

Loratadina Bulgária, Chile, Coreia do Sul, Grécia, Japão, Portugal Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Colômbia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovênia, Espanha, Estônia, EUA, Filipinas, Finlândia, 
França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, México, 
Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido, Rep. 
Tcheca, Singapura, Suécia, Suíça, Venezuela

Lovastatina Alemanha, Áustria, Brasil, Bulgária, Chile, China, Colômbia, Coreia 
do Sul, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
EUA, Filipinas, Finlândia, Grécia, Itália, México, Noruega, Polônia, 
Portugal, Singapura, Reino Unido, Rep. Tcheca, Venezuela

Canadá

Omeprazol Brasil, Chile, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, 
Filipinas, Grécia, Japão, Venezuela

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Canadá, China, Colômbia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, 
Estônia, EUA, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Itália, Lituânia, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, Rep. Tcheca, Singapura, Suécia, Suíça

Orlistate Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Venezuela Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, China, Croácia, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, EUA, 
Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Itália, Lituânia, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, Rep. Tcheca, Singapura, Suécia, Suíça

Ranitidina Brasil, Bulgária, Chile Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, 
Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 
Eslovênia, Espanha, Estônia, EUA, Filipinas, Finlândia, França, 
Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, 
México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino 
Unido, Rep. Tcheca, Singapura, Suécia, Suíça, Venezuela

Sinvastatina Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, 
Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, EUA, 
Filipinas, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Itália, Japão, Lituânia, México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, 
Portugal, Rep. Tcheca, Suécia, Singapura, Suíça, Venezuela

Reino Unido

Sumatriptano Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, 
Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, EUA, Filipinas, França, 
Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, Noruega, 
Polônia, Portugal, Rep. Tcheca, Singapura, Suíça, Venezuela

Finlândia, México, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia

Triancinolona Argentina, Áustria, Brasil, Chile, Colômbia, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Filipinas, França, Holanda, 
Hungria, Irlanda, Lituânia, Polônia, Rep. Tcheca, Venezuela

Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, China, Coreia do Sul, 
Espanha, EUA, Finlândia, Grécia, Itália, Japão, México, Noruega, 
Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Singapura, Suécia, Suíça

Fonte: http://www.aesgp.eu/facts-figures/otc-ingredients/#by-name / http://portal.anvisa.gov.br/. Acessado em: 17 fev. 2017.
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e é possível adquirir a lovastatina livre de prescrição no Ca-
nadá (dose máxima de 1 mg/dia). Um switch das estatinas é 
visto como uma possibilidade nos Estados Unidos quando 
exames de colesterol rápidos e precisos estejam disponíveis 
(Brass, 2001). A substância sumatriptana, contra a enxaqueca, 
pode ser obtida sem prescrição na Finlândia, México, Nova 
Zelândia, Reino Unido e Suécia. A natureza imprevisível des-
sa enfermidade torna a isenção de prescrição desejável, pois 
proporciona maior acessibilidade e reduz o subtratamento 
(Tfelt-Hansen & Steiner, 2007). Em comparação, nota-se me-
nor dinamismo no Brasil com respeito ao número de subs-
tâncias farmacêuticas reclassificadas, algumas já há décadas 
com status de MIP em grande número de países. Na lista de 40 
países incluídos na Tabela 1, o Brasil é o segundo com menor 
número de substâncias com status de MIP; das 13 molécu-
las analisadas, apenas três prescindem de prescrição (AESGP,  

2017b; Brasil, 2016). O Chile é o país com menor número de 
produtos com status de MIP nesse levantamento. Critérios 
regulatórios historicamente restritivos à reclassificação de 
moléculas contribuíram sobremaneira para essa situação em 
nosso país. A publicação da RDC nº 98/2016 pela Anvisa, em 
1º de agosto de 2016, representa um divisor de águas, sendo 
provável que um movimento de reclassificação seja iniciado 
em breve no país.

A evolução dos MIPs no Brasil
O baixo número de reclassificações das últimas duas déca-
das em nosso país pode ser atribuído à Portaria nº 2, de 
24 de janeiro de 1995, e à resolução que a revogou, a RDC 
nº 138, publicada pela Anvisa em 29 de maio de 2003. Essa 
resolução criou um enquadramento para medicamentos 
livres de prescrição, de acordo com a Lista de Grupos e In-
dicações Terapêuticas Especificadas (GITE). Dessa maneira, 
optou-se por abordar a classificação de maneira ampla, ci-
tando grupos terapêuticos e indicações em que a prescri-
ção não seria necessária, e não substâncias específicas, as 
quais apareciam apenas nas observações, para determinar 
restrições ou permissões. Ainda que a intenção tenha sido 
possivelmente a de proporcionar flexibilidade, a mudança 
de status de produto “sujeito à receita médica” para “isen-
to de prescrição” ficou restrita aos grupos especificados na 
GITE, limitando o movimento de reclassificação. Em 1o de 
agosto de 2016, a Anvisa publicou a RDC nº 98/2016, que 
possibilita o pleito de switch para produtos que se enqua-
dram nessa resolução. Por meio dessa regulamentação, in-
gredientes ativos, e não mais grupos terapêuticos, passam 
a ser elegíveis ao status de MIP. Para tanto, o produto deve 
atender a certos critérios, que incluem tempo de comer-
cialização igual ou superior a dez anos, sendo no mínimo 
cinco anos no Brasil como medicamento sob prescrição e 
cinco como MIP no exterior. A segurança será considera-
da apropriada quando as reações adversas forem de causa 
conhecida e reversíveis com a suspensão de uso e quando 
houver baixo potencial de toxicidade e de interação medi-
camentosa e alimentar. O produto deve ser indicado para 
tratamento, prevenção ou alívio de sintomas de doenças 
não graves, sem evolução ou de evolução muito lenta, 
cujos sintomas sejam facilmente identificáveis e que não 
necessite de monitoramento laboratorial ou consulta mé-
dica. Deve ser de curto prazo de utilização, ou de acordo 
com a bula, excetuando-se produtos de uso preventivo. É 
necessário que seu manejo seja fácil para o próprio pacien-
te, seu cuidador ou para orientação por um farmacêutico. 
O candidato a MIP deve oferecer baixo risco de intoxicação, 
mesmo quando usado de forma equivocada, em quanti-
dades ou por períodos superiores ao indicado. Finalmente, 
não deve apresentar potencial de causar dependência mes-
mo em uso normal. Apresentações de uso parenteral foram 

Itália 31

Grécia 26

Japão 18

Espanha 17

Finlândia 14

Venezuela 11

Holanda 11

Polônia 10

Nova Zelândia 10

França 10

Croácia 10

Reino Unido 9

EUA 9

Canadá 9

Austrália 9

Hungria 8

República Tcheca 7

Portugal 7

China 7

Bélgica 7

Alemanha 7

Noruega 6

Dinamarca 6

Suécia 5

Lituânia 5

Irlanda 5

Eslováquia 5

Áustria 5

Estônia 4

Eslovênia 4

Bulgária 4

Suíça 2

México 2

Chile 1

Argentina 1

Fonte: http://www.aesgp.eu/facts-figures/otc-ingredients/#by-parameter.

Gráfico 2. Número de reclassificações para MIPs entre 2007 e 2016.
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excluídas (Brasil, 2016). A RDC nº 98/2016 tem o potencial de 
mudar consideravelmente o ambiente do autocuidado em 
nosso país, portanto demanda atenção no seguimento de 
sua implementação.

Efeitos econômicos proporcionados por MIPs
A eficácia, conveniência, acessibilidade, segurança, tolera-
bilidade e riscos potencias dos MIPs já foram discutidos em 
numerosas publicações, e o balanço favorável faz com que 
os MIPs sejam considerados como pilares fundamentais nos 
sistemas de saúde (Schneider et al., 2010). Existe ainda, porém, 
carência de estudos que proporcionem uma compreensão 
do papel dos MIPs no âmbito da economia da saúde. São 
relativamente recentes os estudos de farmacoeconomia que 
buscam quantificar efeitos de caráter econômico e social 
para a população. Países europeus têm se destacado pela 
quantidade de evidência publicada. 

Economia nos Estados Unidos
Um estudo conduzido pela Booz & Co nos Estados Unidos 
(CHPA, 2012) concluiu que os MIPs geram uma economia no 
valor de US$ 102 bilhões para o sistema de saúde america-
no a cada ano. Tal valor resulta de serem evitadas consultas 
médicas desnecessárias (US$ 66 bilhões), do uso de MIPs de 
preços mais baixos que medicamentos de prescrição (US$ 25 
bilhões) e da eliminação de exames e terapias dispensáveis 
(US$ 11 bilhões). Pelos cálculos desse estudo, cada dólar gas-
to pelos consumidores em MIP, nos Estados Unidos gera uma 
economia de US$ 6 a US$ 7 para a sociedade americana.

O mesmo estudo revelou que, caso os MIPs retornassem 
à condição de prescrição, haveria incremento anual de 450 
milhões de consultas médicas e que 56.000 médicos adi-
cionais no país seriam necessários. Em 2008, avaliaram-se os 
ganhos advindos da isenção de prescrição de inibidores da 
bomba de prótons para o tratamento do refluxo (Mansfield 
& Callahan, 2008), sendo o resultado economia de US$ 757 
milhões para a sociedade. 

Impacto econômico na União Europeia
O impacto orçamentário na saúde em seis países euro-
peus (Alemanha, Espanha, França, Itália Polônia e Reino 
Unido) foi calculado para uma possível migração da clas-
se dos triptanos (antienxaqueca) para a condição de MIPs. 
O modelo utilizado levou em consideração os custos dos 
medicamentos, consultas médicas, pronto atendimento e 
perda de produtividade. A economia gerada nesses países 
seria de 75,3 milhões de euros por ano, na perspectiva do 
pagador, e de 86,4 milhões de euros por ano, na perspec-
tiva da sociedade em geral (Millier et al., 2013). Em trabalho 
anterior englobando países da União Europeia (Alemanha, 
Áustria, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido) e 
Suíça, concluiu-se que: “Nos sete países estudados, a pou-

pança total para os orçamentos públicos e para as econo-
mias nacionais advinda da reclassificação de medicamen-
tos prescritos para a automedicação responsável totaliza 
11,5 bilhões de euros”. Projeções feitas nesse estudo para 
todos os países europeus sugerem uma economia de 16,4 
bilhões (AESGP, 2004).

Resultados econômicos da reclassificação em  
outros países
A AESGP proporcionou uma projeção de economias em ou-
tros países europeus por meio de switches, que destacamos 
abaixo. A Association Française de l’Industrie Pharmaceutique 
pour une Automédication Responsable (Afipa) estimou, em 
estudo de 2011, uma economia de 130 milhões de euros 
caso sete substâncias com status de MIP em outros países 
europeus sofressem switch (AESGP, 2012). No Reino Unido, 
análise basea da em 4 milhões de fichas de pacientes (anô-
nimos) determinou que 20% das consultas com clínicos 
gerais diziam respeito a enfermidades menores, definidas 
nesse estudo como dor lombar, tosse, resfriado, dor de ca-
beça, dor de dente, indigestão, problemas de pele e rinite 
alérgica. Somente as consultas médicas representavam um 
custo de 1,8 bilhão de libras esterlinas; parte desse custo so-
cial poderia ser reduzido com a reclassificação proposta para 
os MIPs (PAGB, 2009). Dores lombares, uma das queixas não 
sérias mais comuns, foi objeto de estudo levado a cabo na 
Bélgica em 2006. Utilizando-se de modelo probabilístico, cal-
cularam-se economias potenciais de 30 milhões de euros ao 
ano geradas com o autocuidado nesse diagnóstico (AESGP, 
2012). Pesquisa finlandesa de 2008 calculou possíveis econo-
mias de 5,5 milhões de euros para a seguridade social numa 
reclassificação de antialérgicos e uma poupança de 20 a 25 
milhões de euros pela prática do autocuidado nas infecções 
vaginais microbianas (AESGP, 2012). Para a Holanda, as con-
sultas médicas com clínicos gerais para doenças não graves 
em 2009 geraram um custo próximo a 100 milhões de euros 
(AESGP, 2012). Estudo apresentado no 18o Congresso Europeu 
da ISPOR projetou que economias de 3,1 bilhões de euros, 
num arco de três anos, poderiam ser geradas na Espanha 
caso ocorresse uma reclassificação para MIPs de uma série 
de grupos terapêuticos (Pellise & Serra, 2015). A Associazio-
ne Nazionale dell’Industria Farmaceutica dell’ Automedicazione 
(Anifa), estimou, em 2009, uma economia anual entre 63 e 
300 milhões de euros, possível por meio da reclassificação na 
Itália (AESGP, 2012). 

Uso de MIPs no Brasil e cálculo de impacto no SUS
O papel dos MIP na utilização dos recursos da saúde pú-
blica apenas começa a ser abordado no Brasil. Tomando-
-se por base a experiência de outros países, os MIPs têm o 
potencial de diminuir o número de visitas desnecessárias 
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às unidades de pronto atendimento, desafogar o sistema 
de saúde, evitar perdas de dias de trabalho e diminuir o 
volume de exames laboratoriais desnecessários. Os MIPs 
utilizados com esclarecimento da população e responsabi-
lidade podem gerar economias, entretanto, para obter uma 
visão mais abrangente, haveria também que se incorporar 
nas análises consequências não desejáveis que o uso ina-
dequado dos MIPs pode acarretar. A metodologia de busca 
revelou apenas um estudo que abordou o papel dos MIPs 
no Brasil pelo ângulo econômico, o qual foi apresentado no 
20o Congresso Anual da International Society for Pharmacoe-
conomics and Outcomes Research na Philadelphia, Estados 
Unidos, e utilizou cifras de consultas ambulatoriais no Siste-
ma Único de Saúde (SUS), dados do Ministério do Trabalho 
e informações de consumo de MIPs no Brasil da auditoria 
internacional IMS Health. Hipóteses que podem ser conside-
radas como conservadoras foram empregadas, chegando-
-se ao total de 5,1 milhões de consultas que podem ser evi-
tadas com uso responsável de MIPs. As economias líquidas 
geradas seriam de R$ 364,1 milhões (Tabela 2) para a socie-
dade (Ferreira et al., 2015). 

A economia calculada neste estudo ocorre ao se evitarem 
gastos desnecessários em consultas (R$ 56,1 milhões) e perda 
de dias trabalhados (R$ 369,2 milhões), deduzindo-se como 
contrapartida o custo dos MIPs para o consumidor (R$ 61,2 
milhões), o que resulta numa economia de R$ 364,1 milhões. 
O trabalho incorpora também uma ótica de retorno de inves-
timento: a sociedade investiu R$ 61,2 milhões na aquisição de 
MIPs e deixou de gastar R$ 425,3 milhões, o que equivale a 
um ratio aproximado de 1/7. Ou seja, cada R$ 1,00 gasto num 
MIP resultou numa economia de até R$ 7,00, uma proporção 
similar à observada no estudo realizado pela Booz & Co nos 
Estados Unidos (CHPA, 2012). 

Conclusão

A aceleração das reclassificações para status de MIP que 
vem ocorrendo no mundo pode ser atribuída, ao menos em 
parte, às economias proporcionadas aos países. É possível 
que uma implementação efetiva da RDC nº 98/2016 venha 
também a gerar economias para a saúde pública e para a 
sociedade brasileira, porém ela dependerá da dinâmica dos 
diversos atores: a indústria farmacêutica, as autoridades regu-
latórias, os profissionais de saúde e a população. O monito-
ramento feito pelos sistemas de vigilância sanitária será tam-
bém fundamental para o sucesso da nova regulamentação, 
ao identificar qualquer distorção que ocorra na comercializa-
ção dos novos MIPs. Possíveis impactos econômicos da RDC 
nº 98/2016 têm relevância: a reclassificação de inibidores da 
bomba de prótons como o omeprazol, que possui status de 
MIP em mais de 30 países (Tabela 1), poderia gerar uma pou-
pança de R$ 93 milhões ao ano para o Brasil (Tabela 3). O tra-
balho com dados brasileiros discutido anteriormente foi um 
passo inicial. Mais e melhores estudos são necessários para 
fornecer uma compreensão mais ampla e profunda sobre os 
impactos de caráter econômico dos MIPs em nosso país.

Limitações

Os estudos sobre o impacto econômico dos MIPs são pouco 
numerosos e pouco citados. Para suprir a lacuna bibliográ-
fica, nos valemos de informações e referências disponíveis 
em websites das três associações de indústrias produtoras 
de MIPs mais importantes no mundo. Dessa maneira, não 
se pode descartar a hipótese de que algum viés favorável à 
magnitude das economias obtidas pelos MIPs haja sido in-
troduzido. Existem dois aspectos de difícil quantificação para 

Tabela 2. Cálculo do valor dos MIPs para o Sistema Único de Saúde

Descrição Valor Fonte

(a) Consultas que resultaram em prescrições com MIP 51.000.000 Datasus – Produção Ambulatorial do SUS/CHPA. 
“Briefing Information on the Rx-to-OTC Switch Process” 
22/10/2012. http://www.chpa.org/SwitchProcess.aspx.

(b) Consultas relativas a doenças comuns; medicamentos 
poderiam ser adquiridos sem receita (a) x 10%

5.100.000 Ferreira et al., 2015

(c) Custo de consulta médica no SUS R$ 11,00 Tabela Unificada SAI-SIH-SUS – Sigtap 3.0.1.3

(d) Gastos em consultas médicas 
desnecessárias no SUS (b) x (c)

R$ 56.100.000

(e) Custo médio de dia de trabalho R$ 72,40 Portal do Ministério do Trabalho

(f) Perdas por dias não trabalhados (b) x (e) R$ 369.240.000

(g) Economia bruta pelo uso de MIP (d) + (f) R$ 425.340.000

(h) Custo médio de uma compra de MIPs em farmácias (R$ 12,00) IMS Health –Internal Data OTC

(i) Gastos com MIPs (b) x (h) (R$ 61.200.000)

ECONOMIA LÍQUIDA PELO USO DE MIP (g) + (I) R$ 364.140.000
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avaliar efeitos econômicos da utilização de MIPs em sua to-
talidade. Pode-se aventar a hipótese de que os MIPs poster-
guem a resolução de problemas de saúde que demandam 
pronta atenção ou que favoreçam o subtratamento, trazen-
do consequências negativas no longo prazo. Por outro lado, 
existe o pressuposto de que, ao desafogar recursos da saú-
de, os MIPs possibilitem maior número de atendimentos a 
pacientes com enfermidades sérias, gerando economia ao 
evitar futuras internações. Em ambos os casos não foram en-
contradas evidências concretas na literatura disponível. 
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RESUMO
O câncer de colo do útero é a terceira neoplasia mais incidente entre as brasileiras, com taxa de 
mortalidade acima de 5/100 mil mulheres, apesar de possuir bom prognóstico quando diagnosti-
cado em fases precoces. No Brasil, políticas públicas voltadas para o câncer de colo do útero vêm 
sendo desenvolvidas desde a década de 1970 e incluíram diversos programas de rastreamento, que 
conseguiram aumentar o acesso ao teste de Papanicolau, com patamar de cobertura estável nos 
últimos anos, em torno dos 83%. Em 2014, a vacina anti-HPV foi incluída no Calendário Nacional de 
Vacinação. O mais recente Plano de Ações Estratégicas possui metas de aumento da cobertura de 
exame citopatológico e tratamento de todas as mulheres com lesões precursoras. Outras duas ini-
ciativas foram criadas: o Programa de Qualificação de Ginecologistas para Assistência Secundária às 
Mulheres com Alterações Citológicas Relacionadas às Lesões Intraepiteliais e ao Câncer de Colo do 
Útero e a formalização da Rede Colaborativa para a Prevenção do Câncer de Colo do útero. Mesmo 
com o constante avanço dessas medidas, mais de 70% das brasileiras são diagnosticadas em fases 
avançadas da doença, o que impacta negativamente no prognóstico. A análise dos protocolos de 
tratamento voltados para a saúde coletiva mostra defasagem em relação ao cenário internacional 
e nacional preconizado por sociedades médicas, especialmente no tratamento de fases tardias da 
doença. Apesar dos avanços na difusão de medidas preventivas e alcance de ampla cobertura do 
rastreamento, o câncer de colo do útero continua a ser um problema de saúde importante no país.

ABSTRACT
Cervical cancer is the third most frequent neoplasm among Brazilian women, with a mortality rate of 
more than 5/100 thousand women, despite having a good prognosis when diagnosed in the early 
stages. In Brazil, public policies for cervical cancer have been developed since the 1970s and have in-
cluded several screening programs that have been able to increase access to the Papanicolaou test, 
with a stable coverage level in recent years, around 83%. In 2014, the anti-HPV vaccine was included 
in the National Vaccination Calendar. The most recent Strategic Action Plan has targets to increase 
coverage of cytopathological examination and treatment of all women with precursor lesions. Two 
other initiatives were created: the Qualification Program of Gynecologists for Secondary Care for 
Women with Cytologic Alterations Related to Intraepithelial Lesions and Cervical Cancer, and the 
formalization of the Collaborative Network for the Prevention of Cervical Cancer. Even with constant 
progress of these measures, more than 70% of Brazilian women are diagnosed in advanced stages 
of the disease, which negatively impacts the prognosis. The analysis of treatment protocols aimed at 
public health shows lag in relation to international and national scenario recommended by medical 
societies, especially in the treatment of late stage disease. Despite the advances in the dissemination 
of preventive measures and the scope of extensive screening coverage, cervical cancer remains a 
major health problem in the country.
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Câncer de colo do útero

O câncer de colo do útero (CCU) é uma doença de natureza 
crônica, com origem em alterações intraepiteliais que po-
dem se transformar em um processo invasor [World Health 
Organization (WHO), 2014]. Pode originar-se do epitélio esca-
moso da ectocérvice (carcinoma de células escamosas – CCE) 
ou do epitélio escamoso colunar do canal cervical (adenocar-
cinoma cervical – ACC). O CCE e o ACC representam 90% e 
10% dos casos de CCU, respectivamente [Ministério da Saúde 
(Brasil). Instituto Nacional do Câncer (Inca), 2000].

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma 
infecção persistente ou crônica de um ou mais tipos de papi-
lomavírus humano (HPV) é considerada a causa primária do 
CCU [World Health Organization (WHO), 2014]. O HPV de alto 
risco é encontrado em 99,7% dos CCUs (UK National Scree-
ning Committee, 2016), sendo a infecção mais comumente 
adquirida por meio de relações sexuais, geralmente no início 
da vida sexual. Na maioria dos indivíduos afetados por esse 
vírus, as infecções são espontaneamente resolvidas. Nos ca-
sos em que as infecções se apresentam persistentes, pode 
haver progressão para o CCU em 10 a 20 anos após a infecção 
[World Health Organization (WHO), 2014].

As lesões cervicais consideradas precursoras possuem, 
do ponto de vista cito-histopatológico, diferentes graus 
evolutivos classificados como neoplasia intraepitelial cervi-
cal (NIC) [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), 2000]. A NIC é apresentada como uma longa 
fase pré-invasiva da doença e é classificada em graus I, II e 
III, dependendo da proporção da espessura do epitélio que 
apresenta células maduras e diferenciadas. Os graus II e III, 
considerados os mais graves, apresentam maior proporção 
da espessura do epitélio composto de células indiferencia-

das, possuindo maior probabilidade de progressão para o 
câncer e, assim, sendo considerados seus reais precursores. 
As NICs de grau I geralmente regridem em períodos entre 12 
e 24 meses ou não progridem para graus II ou III, não sendo 
consideradas lesões precursoras [Ministério da Saúde (Brasil). 
Instituto Nacional de Câncer (Inca), 2011].

A Tabela 1 apresenta as nomenclaturas citopatológica 
e histopatológica utilizadas desde o início da realização do 
exame citopatológico para o diagnóstico das lesões cervicais 
escamosas e suas equivalências. As nomenclaturas de Papa-
nicolau, que utilizam classes numéricas, e da OMS, que usam 
o termo displasia, não são recomendadas, pois diferenciam 
indevidamente graus de doença pré-invasiva [Ministério da 
Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer (Inca), 2011]. A 
partir da confirmação do diagnóstico por meio da biópsia, 
a paciente com CCU é estadiada de acordo com o estádio 
clínico da Federação Internacional de Ginecologia e Obste-
trícia (FIGO) (Tabela 2) [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), 2011].

Epidemiologia do CCU
De acordo com o Globocan, o CCU é o quarto tipo de câncer 
mais comum em mulheres, e o sétimo mais comum entre to-
dos os tipos de câncer, com aproximadamente 528 mil novos 
casos estimados em 2012. Sua incidência é maior em países 
menos desenvolvidos quando comparada aos países mais 
desenvolvidos (Figura 1) (Ferlay et al., 2015).

No Brasil, a estimativa para o ano de 2014 publicada pelo 
Inca, válida também para 2015, apontou o CCU como o terceiro 
tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, sendo 15.590 
casos novos por ano, com um risco estimado de 15,33 casos 
a cada 100 mil mulheres [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), 2014]. 

Tabela 1. Nomenclaturas citopatológica e histopatológica utilizadas desde o início da realização do 
exame citopatológico para o diagnóstico das lesões cervicais escamosas e suas equivalências 
– Inca, 2011 [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer (Inca), 2011]

Classificação 
citológica de 
Papanicolau 
(1941)

Classificação histológica da OMS  
(1952)

Classificação histológica 
de Richart (1967)

Classificação citológica brasileira  
(2006)

Classe I - - -

Classe II - - Alterações benignas

- - - Atipias de significado indeterminado

Classe III
Displasia leve
Displasia moderada e acentuada

NIC I
NIC II e NIC III

LSIL
HSIL

Classe IV Carcinoma in situ NIC III
HSIL
AIS

Classe V Carcinoma invasor Carcinoma invasor Carcinoma invasor

OMS: Organização Mundial da Saúde; NIC: neoplasia intraepitelial cervical; LSIL: lesão intraepitelial escamosa de baixo grau; HSIL: lesão intraepitelial escamosa de alto 
grau; AIS: adenocarcinoma in situ.
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Para 2016, foram estimados 16.340 novos casos de CCU 
no Brasil, o que representa um aumento de 4,8% em relação 
a 2014, mantendo-se como o terceiro câncer mais incidente 
entre as mulheres brasileiras, com taxa de incidência estima-
da em 15,85 por 100 mil mulheres (Tabela 3) [Ministério da 
Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Go-
mes da Silva (Inca), 2016].

Entre os tipos de câncer mais comuns em mulheres, ex-
ceto os tumores de pele não melanoma, a taxa de incidência 
do CCU ocupa a primeira posição na região Norte e a segun-
da nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Nas regiões Sudeste 
e Sul, o CCU representa o terceiro e o quarto tipo de câncer 
mais incidente, respectivamente [Ministério da Saúde (Brasil). 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(Inca), 2016]. As taxas de incidência para cada região geográ-
fica do Brasil estão apresentadas na Figura 2.

Tabela 2. Estadiamento do CCU de acordo com 
a FIGO (Pecorelli et al., 2009)

Estádio I
O carcinoma se encontra estritamente 
confinado à cérvice

IA
Carcinoma invasivo que só pode ser diagnosticado 
por microscopia, com invasão de maior 
profundidade ≤ 5 mm e maior extensão ≥ 7 mm

IA1
Medição da invasão estromal ≤ 3,0 mm em 
profundidade e extensão ≤ 7,0 mm

IA2
Medição da invasão estromal > 3,0 mm e não > 5,0 
mm com extensão não > 7,0 mm

IB
Lesões visíveis clinicamente limitadas à cérvice 
uterina ou câncer pré-clínico maiores que o 
estágio IA*

IB1
Lesões visíveis clinicamente ≤ 4,0 cm em sua maior 
dimensão

IB2
Lesões visíveis clinicamente > 4,0 cm em sua maior 
dimensão

Estádio II
Invasão do carcinoma cervical além do útero, mas 
sem alcançar a parede pélvica ou o terço inferior 
da vagina

IIA Sem invasão parametrial

IIA1
Lesões visíveis clinicamente ≤ 4,0 cm em sua maior 
dimensão

IIA2
Lesões visíveis clinicamente > 4,0 cm em sua maior 
dimensão

IIB Com invasão parametrial óbvia

Estádio III
O tumor se estende à parede pélvica e/ou envolve 
o terço inferior da vagina e/ou causa hidronefrose 
ou disfunção renal**

IIIA
O tumor envolve o terço inferior da vagina, sem 
extensão para a parede pélvica

IIIB
Extensão para a parede pélvica e/ou hidronefrose 
ou disfunção renal

Estádio IV

O carcinoma apresenta extensão além da pelve 
verdadeira ou envolveu (a partir de biópsia 
comprovada) a mucosa da bexiga ou do reto. Um 
edema bolhoso não permitiria estadiar o caso 
como estádio IV

IVA Propagação do câncer para os órgãos adjacentes

IVB Propagação do câncer para os órgãos distantes

* Todas as lesões macroscopicamente visíveis, mesmo com invasão superficial, 
foram alocadas para o estágio de carcinoma IB. A invasão está limitada a 
uma invasão estromal com profundidade máxima de 5,00 mm e extensão 
horizontal não > 7,00 milímetros. A profundidade da invasão não deve ser > 5,00 
milímetros tomada a partir da base do epitélio do tecido original (seja superficial 
ou glandular). A profundidade da invasão deve ser sempre indicada em mm, 
mesmo naqueles casos com “invasão estromal precoce (mínima)” (~1 mm). O 
envolvimento de espaços vasculares/linfáticos não deve alterar o estadiamento. 
** No exame retal, não há espaço livre de câncer entre o tumor e a parede pél-
vica. Todos os casos com hidronefrose ou disfunção renal estão incluídos, a 
menos que sejam conhecidos como sendo devidos a outra causa. 
FIGO: Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia; CCU: câncer de colo 
do útero.

Tabela 3. Distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer 
mais incidentes estimados para 2016 para mulheres, 
exceto pele não melanoma. Adaptada de: Ministério 
da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (Inca), 2016.

Localização primária Casos %

Mama feminina 57.960 28,1

Cólon e reto 17.620 8,6

Colo do útero 16.340 7,9

Traqueia, brônquio e pulmão 10.890 5,3

Estômago 7.600 3,7

Corpo do útero 6.950 3,4

Ovário 6.150 3,0

Glândula tireoide 5.870 2,9

Linfoma não Hodgkin 5.030 2,4

Sistema nervoso central 4.830 2,3

 350.000  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 300.000  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 250.000  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 200.000  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 150.000  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 Regiões menos desenvolvidas     Regiões mais desenvolvidas

Figura 1. Estimativa para o ano de 2012 da incidência, por 
grupo etário, de câncer de colo do útero de acordo 
com o grau de desenvolvimento dos países. 
Adaptada de: Globocan, 2012 [World Health 
Organization (WHO), 2012].
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Em uma análise epidemiológica de 51.842 casos de CCU, 
realizada por Nogueira-Rodrigues et al. (2014), foi demonstra-
do que as pacientes com CCE eram mais jovens e, frequen-
temente, solteiras, negras, sem escolaridade e fumantes. A 
maioria dessas pacientes era do sudeste brasileiro (42,1%). 
O CCU no estádio I foi o mais frequente nos casos de ACC 
(33,3%) e representou 21,3% dos casos de CCE. A idade média 
das pacientes foi de 51,2 ± 14,5 anos (51,1 ± 14,6 em pacien-
tes com CCE versus 52,1 ± 13,8 em pacientes com ACC; p < 
0,001). A porcentagem de pacientes com ACC aumentou em 
55,9% (de 10,2% para 15,9%) nos últimos 10 anos. Das mulhe-
res avaliadas no estudo, 20% não apresentaram resposta ao 
tratamento, culminando em registro de óbito em 12,8% das 
pacientes com ACC e 12,6% das com CCE. Das pacientes com 
doença em estágio inicial (FIGO ≤ IIA), a intervenção cirúrgica 
foi o único tratamento em 37,4% e 35,7% das pacientes com 
ACC e CCE, respectivamente, e 3,1% delas tiveram resposta 
inadequada a essa estratégia de tratamento. Das pacientes 
em estádio FIGO ≥ IIB, a radioterapia foi o único tratamento 
aplicado em 43,9% das pacientes com ACC e 52% das porta-
doras de CCE, e resposta inadequada foi observada em 33,3% 
e 31,6% das pacientes, respectivamente (Nogueira-Rodrigues 
et al., 2014).

Segundo a OMS, a faixa etária mais afetada pelo CCU se 
encontra entre 30 e 49 anos de idade [World Health Organi-
zation (WHO), 2014]. Os resultados colpocitológicos positivos 
para CCU são mais frequentes nas mulheres em cenário de 
vulnerabilidade social. Aproximadamente 500 mil novos ca-
sos de CCU são registrados por ano, sendo a maioria diagnos-
ticada em países em desenvolvimento (Nogueira-Rodrigues 
et al., 2014). Quando as taxas de incidência e mortalidade do 
Brasil são comparadas ao resto do mundo, os valores tendem 
a ser intermediários em relação aos países em desenvolvi-
mento e superiores aos países desenvolvidos, que apresen-
tam programas de detecção precoces eficientes [Ministério 
da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde, 2013]. O es-

tudo de base populacional que comparou a incidência ida-
de-específica do CCU entre o Brasil e o Reino Unido (Harper 
& Vierthaler, 2011) mostrou uma taxa semelhante até os 30 
anos, a princípio demonstrando equivalência de exposição 
aos fatores de risco. Entretanto, após essa idade, ocorre fran-
ca separação das curvas, mostrando uma incidência quase 
quatro vezes maior nas mulheres brasileiras em relação às 
britânicas aos 65 anos (Figura 3). Essa disparidade pode ser 
explicada pela eficiência nos métodos de rastreamento e 
acesso ao tratamento médico adequado pelas mulheres bri-
tânicas. 

De acordo com o Globocan, a taxa estimada, padroni-
zada por idade, de incidência de câncer por sexo, local do 
câncer e região, de 2012, para o CCU foi de 14,0 por 100 mil 
(Tabela 4) na perspectiva mundial, sendo de 9,9 nos países 
desenvolvidos e 15,7 nos em desenvolvimento (Figura 4). Tal 
parâmetro apresentou também taxa de 20,4 na América do 
Sul contra 6,6 na América do Norte e 8,7 no Norte Euro peu 
(Ferlay et al., 2015).

Em relação à mortalidade, o número estimado de óbi-
tos por CCU foi de aproximadamente 266 mil no mundo em 

Tabela 4. Estimativa mundial de novos casos de CCU 
e mortes por CCU, taxa padronizada por 
idade e riscos cumulativos para 75 anos 
– Globocan, 2012 (Ferlay et al., 2015)

CCU Novos casos Óbitos

Casos (milhares) 528 266

(%) 3,7 3,2

Taxa padronizada por 
idade/100.000 (mundo)

14,0 6,8

Risco cumulativo (%) (0-74) 1,4 0,8

CCU: câncer de colo do útero.

Figura 2. Taxas de incidência por 100 mil habitantes, estimadas 
para 2016, para o CCU, segundo as regiões geográficas 
brasileiras. Adaptada de: Ministério da Saúde (Brasil). 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (Inca), 2016.
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2012 (Tabela 4); 87% desses óbitos ocorreram em países em 
desenvolvimento (35,5 mil nos países desenvolvidos e 230,2 
mil nos em desenvolvimento). No continente americano, o 
número estimado de mortes foi de 19,4 mil na América do 
Sul e de 7,1 mil na América do Norte, enquanto o Norte Eu-
ropeu apresentou 17,8 mil. O risco médio de morte por CCU 
antes dos 75 anos é três vezes maior nos países em desenvol-
vimento do que nos países desenvolvidos (Ferlay et al., 2015).

Na Figura 5, podem ser observadas no mapa as taxas de 
incidência de CCU segmentadas por região brasileira [Mi-
nistério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (Inca), 2014] e as taxas de mortalida-
de [Ministério da Saúde (Brasil). Departamento de Informática 
do SUS (Datasus), 2013], comparadas a valores de diferentes 
países [World Health Organization (WHO), 2013; World Health 
Organization (WHO), 2015]. 

Em análise evolutiva das últimas três décadas (Figura 6) 
[Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer 
(Inca). Organização Pan-Americana da Saúde, 2014], a taxa 
de mortalidade por CCU no Brasil se manteve praticamente 
constante, o que provavelmente se relaciona à manutenção 
das altas taxas de estadiamento avançado no momento do 
diagnóstico e à limitação das opções e resultados terapêuti-
cos nessa situação. Variações regionais também são obser-
vadas na evolução da mortalidade. Esses dados evidenciam 
as dificuldades suplementares para o controle da doença no 
país (Teixeira, 2015).

Abordagem da OMS para a paciente com CCU
A abordagem da OMS para a prevenção e controle do CCU 
inclui intervenções programáticas ao longo da vida para pre-
venir a infecção pelo HPV. O objetivo de um programa global 
de prevenção e controle do CCU é diminuir sua carga por 
meio da redução de infecções por HPV, da detecção e trata-
mento de lesões cervicais pré-cancerosas em tempo hábil, 
diagnóstico e tratamento do câncer invasivo, além de cuida-
do paliativo [World Health Organization (WHO), 2014].

Um programa abrangente inclui três componentes in-
terdependentes: primário, secundário e terciário. O objetivo 

Os países apresentados entre parênteses são aqueles que apresentaram taxas se-
melhantes às nacionais expostas no mapa. As taxas de incidência internacionais 
utilizadas para correspondência com as nacionais são referentes aos anos de 2003-
2007. As taxas de mortalidade internacionais utilizadas para correspondência com 
os dados nacionais apresentados datam de 2013, assim como os valores brasileiros. 
Valores nacionais para taxa de incidência por 100 mil habitantes foram retirados 
das estimativas de 2014 do Inca [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca), 2011], e os valores internacionais utilizados para efeito de 
comparação foram obtidos a partir da base de dados CI5 (Cancer Incidence in 
Five Continents) do CANCER Mondial, sendo eles: 23,8 (África do Sul), 18,7 (Barshi, 
Paranda e Bhum; Índia), 23,2 (Sérvia), 10,1 (França) e 15,8 (Eslováquia), correspon-
dendo às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, respectivamente 
[World Health Organization (WHO), 2013].
As taxas brasileiras de mortalidade foram obtidas pelo Sistema de Informação 
sobre Mortalidade [Ministério da Saúde (Brasil). Departamento de Informática 
do SUS (Datasus), 2013] de 2013, e os valores internacionais de mortalidade fo-
ram obtidos na base de dados da OMS Cancer Mortality Database, de 2015, sendo 
eles: 4,26 (China, Hong Kong), 3,03 (Croácia), 2,18 (Singapura) e 2,65 (Luxembur-
go), correspondendo às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Sudeste e Sul, 
respectivamente [World Health Organization (WHO), 2015].

Figura 5. Correspondência entre os valores nacionais, por região 
do Brasil, da taxa de incidência (correspondente a 2014) e 
taxa de mortalidade (por 100 mil habitantes; 
correspondente a 2013), e as taxas equivalentes de outros 
países [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), 2011; World Health Organization (WHO), 
2013; World Health Organization (WHO), 2015].
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Figura 4. Taxas padronizadas por idade de incidência e 
mortalidade de CCU por região do mundo e no Brasil. 
Adaptada de: Globocan, 2012 (Ferlay et al., 2015).
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do componente primário é reduzir o número de casos de in-
fecção por HPV por meio de intervenções como: vacinação 
de meninas entre 9 e 13 anos, antes do início da vida sexual; 
educação sexual para meninos e meninas com o objetivo de 
reduzir a transmissão do HPV [assim como outras doenças se-
xualmente transmissíveis (DST)]; promoção do uso do preser-
vativo masculino. O componente secundário visa diminuir a 
incidência e a prevalência do CCU e a mortalidade associada. 
Por fim, o componente terciário almeja diminuir o número de 
óbitos devidos ao CCU, por meio da facilitação do diagnósti-
co e tratamento da doença, além de cuidados paliativos que 
visem ao alívio da dor e do sofrimento das pacientes [World 
Health Organization (WHO), 2014].

Para a OMS, o tratamento deve ser iniciado após o diag-
nóstico definitivo do CCU, a partir do exame histopatológico 
de uma biópsia. As opções de tratamento incluem inter-
venção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia, e podem ser 
realizadas de forma combinada. Sob a perspectiva da OMS, 
uma vez que a paciente tenha sido informada e aconselhada 
sobre as características da doença e os tratamentos dispo-
níveis, cabe a ela a decisão de escolher o tratamento de sua 
preferência (salvo casos especiais que requeiram tratamen-
to específico) e quando iniciá-lo [World Health Organization 
(WHO), 2014].

Prevenção, políticas de saúde da mulher e CCU
Nos Estados Unidos (EUA), o câncer cervical invasivo apre-
sentou queda vertiginosa na taxa de incidência desde que o 

rastreio citológico, realizado por meio do teste de Papanico-
lau, foi introduzido, na década de 1950. Essa queda ocorreu 
apesar do aumento de fatores de risco para câncer cervical, 
tais como início da relação sexual em idade mais jovem, mais 
parceiros sexuais e maior prevalência de infecção por HPV e 
de tabagismo. O sucesso na prevenção reflete três fatores: (1) 
a progressão da displasia de baixo grau para uma displasia 
mais grave, carcinoma in situ e câncer invasivo é geralmen-
te lenta, havendo tempo para a detecção; (2) anormalidades 
celulares associadas podem ser identificadas; (3) há disponi-
bilidade de um tratamento eficaz para lesões pré-malignas. 
Consequentemente, o carcinoma de células escamosas inva-
sivo do colo uterino é uma doença altamente evitável (Agen-
cy for Healthcare Research and Quality, 2002).

A introdução de programas de rastreamento na popula-
ção naïve para triagem reduz taxas de CCU em 60% a 90% 
no prazo de três anos após a implementação. Essa redução 
da mortalidade e morbidade com a introdução de triagem 
com o teste de Papanicolau é consistente entre populações. 
Como resultado, esse teste é uma das intervenções preventi-
vas com recomendação “A” da US Preventive Services Task Force 
(Agency for Healthcare Research and Quality, 2002).

Nos EUA, a incidência de CCU diminuiu de 14,2 novos ca-
sos por 100 mil mulheres em 1973 para 7,8 por 100 mil em 
1994. Contudo, ele continua a ser a nona causa de mortes por 
câncer mais comum. Dos objetivos de prevenção do cânce-
res estabelecidos em Healthy People 2000, que incluíram o 
câncer colorretal, de pulmão e de mama, as taxas de morta-
lidade do CCU foram as mais distantes do alvo na revisão in-
termediária dos dados. A meta era a redução da mortalidade 
para 1,3 morte por 100 mil mulheres, porém a taxa em 2002 
foi de 2,7 mortes por 100 mil, apenas ligeiramente abaixo dos 
2,8 por 100 mil em 1987 (Agency for Healthcare Research and 
Quality, 2002).

O National Breast and Cervical Cancer Early Detection Pro-
gram (NBCCEDP) é um programa americano que tem por 
finalidade auxiliar mulheres que se encontram em situação 
econômica vulnerável a ter acesso aos serviços de rastrea-
mento para detecção precoce do câncer de mama e do CCU. 
Esse programa é direcionado para mulheres de baixa renda, 
sem plano de saúde, entre 18 e 64 anos, e visa fornecer exa-
mes clínicos da mama, mamografias e testes de Papanicolau 
para as pacientes elegíveis. Desde a sua implantação em 1991 
até 2002, o NBCCEDP atendeu aproximadamente 1,75 milhão 
de mulheres, que puderam realizar 2.038.118 mamografias e 
2.305.936 testes de Papanicolau. Graças a tais exames de ras-
treamento, 9.956 casos de câncer de mama, 12.187 casos de 
lesões cervicais pré-cancerosas e 832 casos de CCU invasivo 
foram diagnosticados (Figura 7) (Centers for Disease Control 
and Prevention, 2003).

Na Inglaterra, o objetivo do NHS Cervical Screening Pro-
gramme, disponível para pacientes entre 25 e 64 anos (Public 

Fonte: Ministério da Saúde (MS)/Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)/De-
partamento de Análise de Situação de Saúde (Dasis)/Coordenação Geral de 
Informações e Análise Epidemiológica (CGIAE)/Sistema de Informação sobre Mor-
talidade (SIM); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)/Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); MS/Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca)/Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev)/Divisão de Vigilância.

Figura 6. Taxas de mortalidade por câncer de colo do útero, 
ajustada por anos, segundo localização primária do 
tumor, por 100 mil mulheres, pela população 
brasileira de 2010, Brasil, com idade de 18 a 99+, entre 
1980 e 2013 [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto 
Nacional de Câncer (Inca). Organização Pan-
Americana da Saúde, 2014].
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Health England, 2015), é reduzir o número de mulheres com 
potencial para desenvolver CCU e sua taxa de mortalidade. 
Desde a sua implantação, em 1988, o número de casos de 
CCU diminuiu em 7% ao ano (NHS Choices, 2015).

As taxas de incidência de CCU na Grã-Bretanha diminuí-
ram, de forma geral, desde o final da década de 1970. As taxas 
de incidência na Europa padronizadas por idade atingiram o 
pico em 1985 a 1987, diminuindo em 50% para o seu ponto 
mais baixo entre 2004 e 2006, e desde então mantiveram-se 
estáveis. A diminuição dramática nas taxas desde o final dos 
anos 1980 segue a introdução do NHS Cervical Screening Pro-
gramme no Reino Unido em 1988. As maiores reduções fo-
ram em mulheres com idade de 50 a 64 e 65 a 79, com taxas 
de incidência padronizadas por idade diminuindo em 63% e 
66%, respectivamente, em 1985 a 1987 e 2010 a 2012 (Cancer 
Research UK, n.d.-a).

As taxas de mortalidade por CCU na Europa, padroniza-
das por idade, diminuíram 81% entre 1971 e 2012. Os valores 
das taxas de mortalidade caíram de forma constante ao lon-
go dos anos 1970 e 1980 (caindo 22% entre 1971 e 1989) e, 
então, assim como as taxas de incidência, apresentaram que-
da ainda mais acelerada após melhorias no programa de ras-
treamento (diminuição de 43% entre 1987 e 1999). Estima-se 
que o rastreio do CCU evite cerca de 5 mil mortes por ano no 
Reino Unido. Ao longo da última década (entre 2001 e 2012), 
as taxas de mortalidade padronizadas por idade na Europa 
diminuíram 21%. As taxas entre mulheres de 65 a 79 anos de 
idade permaneceram estáveis entre os anos 1970 e início de 
1980, diminuindo em seguida. Já para mulheres com idade 
entre 25 e 49 anos, as taxas de mortalidade aumentaram en-
tre meados de 1970 e 1980, contudo apresentaram posterior 
redução (Cancer Research UK, n.d.-b).

No Brasil, políticas públicas voltadas para o CCU foram de-
senvolvidas a partir da década de 1970 (Figura 8) [Ministério 
da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer (Inca), 2014].

Diagnóstico

Para o diagnóstico, o Inca recomenda exame ginecológico, 
citopatologia, colposcopia e biópsia em caso de citopatolo-
gias anormais de alto risco (lesões exofíticas e endofíticas), e 
exame histopatológico do material biopsiado [Ministério da 
Saúde (Brasil). Instituto Nacional do Câncer, 2000]. De acordo 
com o Projeto Diretrizes [Federação Brasileira das Sociedades 
de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) & Sociedade Brasileira 
de Cancerologia, 2001], o rastreamento por meio de exame 
citológico com técnica de Papanicolau é indicado para todas 
as mulheres sexualmente ativas independentemente da idade. 
As mulheres que não tiveram atividade sexual estão fora de 
risco para CCU e não precisam de rastreamento. Se os exames 
forem normais, a coleta de citologia pode ser interrompida aos 
65 anos. O tempo entre as coletas de citologia deve variar entre 
1 e 3 anos, dependendo dos fatores de risco. Na presença de 
algum fator como nível socioeconômico baixo, início precoce 

PAP: teste de Papanicolau.
* Durante esse período, 1.329.523 mulheres no mínimo realizaram teste de Papa-
nicolau por meio do National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program 
(NBCCEDP).

Figura 7. Número de mulheres que realizaram o teste de 
Papanicolau por meio do NBCCEDP, entre 1991 e 
2002*. Adaptada: de Center for Disease Control and 
Prevention, 2003. 
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Figura 8. Linha do tempo das políticas públicas para CCU, Brasil [Ministério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer (Inca), 2011].
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da atividade sexual e história de múltiplos parceiros, as coletas 
citológicas devem ser feitas anualmente [Federação Brasileira 
das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) & So-
ciedade Brasileira de Cancerologia, 2001].

Os resultados falso-negativos da citologia cervical variam 
de 1,55% a 55%. Para obtenção de células endocervicais, a 
combinação mais eficiente é o uso da escova para coleta en-
docervical e uma espátula do tipo longa. O diagnóstico de 
lesões pré-neoplásicas e microinvasoras é sugerido pela cito-
logia tríplice e deve ser confirmado por colposcopia e biópsia 
dirigida. Quando a colposcopia for insatisfatória ou os resul-
tados da citologia e da biópsia dirigida não forem compatí-
veis, a conização é indicada como método de diagnóstico. 
Os casos diagnosticados pela citologia, assim como as pa-
cientes com lesões visíveis do colo, devem ser encaminhados 
para a colposcopia [Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) & Sociedade Brasileira 
de Cancerologia, 2001].

Devido ao seu fácil diagnóstico em estágios precoces 
por meio da técnica de Papanicolau, houve uma importante 
redução da morbimortalidade por essa patologia ao longo 
das últimas décadas, nos países que implementaram massi-
vamente programas de rastreamento e tratamento (Katz & 
Wright, 2006; Schiffman & Castle, 2005).

No Brasil, apesar do avanço nas políticas públicas para o 
controle do CCU, a maioria dos diagnósticos ainda é feita em 
fases avançadas da doença. Um grande estudo transversal 
foi realizado em três centros nacionais especializados, com 
análise de dados do período de 2000 a 2009, incluindo um 
total de 37.638 casos de CCU, e concluiu que 70,6% das mu-
lheres foram diagnosticadas em estádio avançado (≥ II B) da 
doença (Thuler et al., 2014). Esse padrão se repetiu em todas 
as faixas etárias avaliadas. Foram considerados preditores in-
dependentes de diagnóstico em estádio avançado no Brasil: 
tipo histológico carcinoma de células escamosas, idade ≥ 50 
anos, vivendo sem companheiro, da raça ou cor da pele ne-
gra e com baixa escolaridade.

Outros estudos nacionais comprovam esses achados, 
como análise feita no Inca, de 1999-2004, incluindo 4.950 mu-
lheres com CCU, que encontrou 72,1% de neoplasia invasora, 
sendo 68,4% em fase localmente avançada (estádios II e III), e 
apenas 27,9% de estádio I (Calazan et al., 2008).

Tratamento 

No âmbito do Sistema Único de Saúde do Brasil, o Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) em Oncologia do Mi-
nistério da Saúde mais recente, publicado em 2014, não defi-
ne nenhuma estratégia de tratamento para o CCU [Ministério 
da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde, 2014]. 

Segundo o Projeto Diretrizes [Federação Brasileira das 
Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) & Socie-

dade Brasileira de Cancerologia, 2001], da Associação Médi-
ca Brasileira e Conselho Federal de Medicina, publicado em 
2001, o tratamento recomendado para lesões pré-neoplásicas 
do CCU varia de acordo com a sua classificação, sendo: NIC 
I, conduta expectante ou destrutiva; NIC II, conduta destruti-
va ou ablativa, e NIC III, ablação (conização ou histerectomia). 
Diversos fatores devem ser considerados ao determinar-se a 
terapêutica adequada para lesões de alto grau, como idade 
da paciente, condição clínica e o desejo de manter fertilida-
de. Lesões de alto grau devem ser tratadas pela conização, 
que varia de acordo com a extensão da lesão no canal en-
docervical, podendo ser conização clássica com bisturi, com 
alça diatérmica ou a laser. Ainda, para pacientes consideradas 
inoperáveis, a radioterapia é uma alternativa. Para adenocar-
cinoma in situ, a histerectomia deve ser considerada a melhor 
opção terapêutica. O tratamento de carcinomas invasores 
não localmente avançados de estádio IA2 e IB1 mais indica-
do é o cirúrgico exclusivo, com indicação de radioterapia (ex-
terna e intracavitária) apenas para pacientes sem condições 
clínicas para cirurgia, ou aquelas que, após o procedimento 
cirúrgico, apresentarem comprometimento ganglionar, doen-
ça parametrial residual ou margens cirúrgicas comprometidas 
(apenas externa). No estádio IB2, indica-se a cirurgia e linfa-
denectomia seguida de radioterapia se houver margens ci-
rúrgicas comprometidas e invasão parametrial ou metástases 
para gânglios, radioterapia externa associada à braquiterapia, 
seguida ou não de cirurgia, e associação da radioterapia e da 
quimioterapia, seguida ou não de cirurgia. A radioterapia ex-
clusiva ou histerectomia radical no estádio IIA tem boas taxas 
de sucesso. As neoplasias classificadas nos estádios IIB, IIIA, IIIB 
e IVA são denominadas CCU localmente avançado. O melhor 
esquema de tratamento para esse grupo de pacientes não 
está definido. As alternativas incluem: quimiossensibilização, 
radioterapia exclusiva, quimioterapia neoadjuvante seguida 
de radioterapia e cirurgia, quimioterapia neoadjuvante segui-
da de cirurgia e exenteração pélvica [Federação Brasileira das 
Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) & Socie-
dade Brasileira de Cancerologia, 2001].

O Inca recomenda para esse grupo de pacientes com 
CCU localmente avançado o uso de radioterapia exclusiva. 
A terapêutica para casos de CCU IVB é controversa, sendo a 
quimioterapia, a radioterapia e as cirurgias paliativas indica-
das de acordo com cada caso [Ministério da Saúde (Brasil). 
Instituto Nacional do Câncer, 2000].

As diretrizes nacionais do Ministério da Saúde e do Proje-
to Diretrizes encontram-se claramente defasadas, quando é 
olhado o cenário internacional, tanto para publicações cien-
tíficas com opções terapêuticas quanto para diretrizes de tra-
tamento, ou mesmo o cenário nacional de diretrizes recentes 
e preconizadas por sociedades médicas.

A associação da terapia biológica com a quimioterápica 
é indicada pelo Manual de Oncologia Clínica de 2016 (Cen-
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tro Oncológico Antônio Ermínio de Moraes. 12ª edição. Ma-
nual de Oncologia Clínica do Brasil. 2016. n.d.) para a primeira 
escolha de tratamento das portadoras de CCU em estádio 
avançado. Essa recomendação baseia-se nas evidências de 
diversos estudos clínicos que mostram maior eficácia e se-
gurança da terapia com biológico quando comparada à 
quimioterapia padrão. A maioria dos agentes comumente 
utilizados, tais como paclitaxel, irinotecano, gencitabina e pe-
metrexede, apresenta uma atividade mínima no tratamento 
da doença persistente ou recorrente em uma área previa-
mente irradiada (McGuire et al., 1996; Miller et al., 2008; Morris 
et al., 1998; Schilder et al., 2000).

Diversos estudos suportam a eficácia e a segurança da te-
rapia com medicamento biológico para o CCU avançado. Um 
grande estudo de fase III comparou o padrão de tratamento 
quimioterápico com a associação de um biológico (beva-
cizumabe) e demonstrou ganho significativo na sobrevida 
global. Em pacientes diagnosticadas em estádio avançado 
da doença, a mediana de sobrevida global passou de 13,3 
meses, quando tratadas somente com quimioterapia, para 17 
meses, quando houve a associação com biológico (Tewari et 
al., 2014). Além da melhora na sobrevida global e na sobrevi-
da livre de progressão, a incorporação de bevacizumabe ao 
tratamento não foi acompanhada de nenhuma deterioração 
na qualidade de vida relacionada à saúde (Penson et al., 2015).

A defasagem de protocolos na saúde pública torna-se 
mais relevante, uma vez que a maioria das pacientes é diag-
nosticada em fases tardias da doença e necessita de trata-
mentos para tais estádios. A Figura 9 apresenta a evolução 
do tratamento inicial e do tratamento avançado com qui-
mioterapia no SUS para CCU, ao longo dos anos. Observa-se, 
em 2008-2009, um crescimento do tratamento inicial, com 
queda a partir de 2009. Já o tratamento para fases avança-

das entra em franco crescimento a partir de 2009. Em relação 
à distribuição de acordo com a faixa etária, observa-se uma 
tendência de aumento do tratamento em pacientes acima 
de 55 anos de idade (Figura 10) [Ministério da Saúde (Bra-
sil). Departamento de Informática do SUS (Datasus), 2016a, 
2016b].

Cenário brasileiro – necessidades 
não atendidas e perspectivas
O Ministério da Saúde elaborou o Plano de Ações Estra-
tégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022. Entre as metas 
propostas, estão a ampliação da cobertura de mamografia 
para mulheres entre 50 e 69 anos, o aumento da cobertura 
de exame citopatológico para mulheres de 25 a 64 anos e o 
tratamento de todas as mulheres com diagnóstico de lesões 
precursoras de câncer. As principais ações para o combate ao 
CCU e da mama baseiam-se no aperfeiçoamento do rastrea-
mento dessas doenças, na universalização desses exames a 
todas as mulheres e na garantia de acesso total ao tratamen-
to de lesões precursoras de câncer [Ministério da Saúde (Bra-
sil). Secretaria de Atenção à Saúde, 2013]. Entre essas ações, 
encontram-se as Linhas de Cuidado, que estabelecem o per-
curso do paciente durante a assistência, estruturado em cri-
térios epidemiológicos e de regionalização, com objetivo de 
alcançar bons resultados clínicos, a custos compatíveis e com 
base nas evidências científicas. A Linha de Cuidado do Cân-
cer do Colo do Útero tem como objetivo garantir o acesso 
humanizado e integral às ações e aos serviços qualificados. 
É baseada nas diretrizes de prevenção e detecção precoce, 
no Programa Nacional de Qualidade da Citologia, no acesso 
à confirmação diagnóstica e no tratamento adequado em 

CCU inicial: 0304040045 quimioterapia do carcinoma epidermoide/adenocarci-
noma do colo uterino; CCU avançado: 0304020184 quimioterapia do carcinoma 
epidermoide/adenocarcinoma do colo ou do corpo uterino avançado.

Figura 9.  Evolução do tratamento para câncer de colo do útero inicial 
versus avançado, Brasil, TabNet, 2008-2014 [Ministério da 
Saúde (Brasil). Departamento de Informática do SUS 
(Datasus), 2016a, 2016b].
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Figura 10. Evolução do tratamento por faixa etária, Brasil, TabNet, 
2008-2014 [Ministério da Saúde (Brasil). Departamento de 
Informática do SUS (Datasus), 2016a, 2016b].
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tempo oportuno [Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de 
Atenção à Saúde, 2013].

Apesar das metas propostas pelo Plano de Ações Estra-
tégicas para o Enfretamento das DCNT, a comparação de 
dados de 2010 e 2013 mostra apenas um aumento discreto 
da taxa de cobertura do exame Papanicolau (de 82,2% para 
82,9%). Segundo o Vigitel, a meta manteve-se estável nesse 
período, porque a cobertura existente já era elevada (Malta 
& Silva Jr., 2014). Uma nova análise realizada para o período 
de 2011 a 2015 também mostrou estabilidade na realização 
da citologia oncótica para rastreamento do CCU (Malta et al., 
2016). A partir da análise do cenário nacional de elaboração 
de políticas de saúde voltadas para o CCU e a evolução tem-
poral da epidemiologia da doença, algumas observações 
podem ser feitas.

É sabido que o CCU possui bom prognóstico quando 
diagnosticado em fases precoces, e diversos programas fo-
ram desenvolvidos com esse foco. Esses programas conse-
guiram alcançar um aumento do acesso da população ao 
teste de Papanicolau, porém, em análise dos últimos cinco 
anos, o patamar de cobertura se manteve estável (Malta et al., 
2016). Embora a taxa de cobertura esteja estável, ela é consi-
derada alta, em torno de 83% (Malta & Silva Jr., 2014). Apesar 
disso, pesquisas apontam que a grande maioria da popula-
ção brasileira (mais de 70%) ainda continua sendo diagnos-
ticada em fases avançadas da doença (Calazan et al., 2008; 
Thuler et al., 2014), o que impacta diretamente e de forma 
negativa no prognóstico.

Enquanto na Europa, entre 2001 e 2012, foi observada 
queda de 21% na taxa de mortalidade (Cancer Research UK, 
n.d.-b), as metas de queda na taxa de mortalidade por CCU 
no Brasil não foram atingidas e, nas últimas três décadas, es-
ses valores se mantiveram constantes, o que provavelmente 
tem no diagnóstico tardio uma de suas principais causas [Mi-
nistério da Saúde (Brasil). Instituto Nacional de Câncer (Inca). 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2014]. Soma-se a isso 
a defasagem nos protocolos de tratamento voltados para a 
saúde pública no Brasil, especialmente para o segmento de 
população com doença avançada [Ministério da Saúde (Bra-
sil). Secretaria de Atenção à Saúde, 2014].

As metas de diagnóstico precoce e queda na taxa de 
mortalidade não alcançadas se refletem em necessidades 
médicas não atendidas e faz-se necessária uma análise cri-
teriosa das possíveis causas associadas. A identificação do 
perfil de mulheres com doença avançada pode levar a refor-
mulações em programas com foco específico para esse perfil 
que, provavelmente não está sendo atingido ou sensibilizado 
por campanhas atuais. A atualização dos protocolos de tra-
tamento também é de fundamental importância para que 
sejam equiparados com diretrizes internacionais ou nacionais 
de sociedades médicas, que incluem tratamentos com com-
provado ganho de sobrevida global.

A melhoria do acesso aos serviços de saúde e à informa-
ção é fundamental para o controle do CCU. Os serviços de 
saúde em todos os níveis de atendimento devem promover 
amplo acesso da população à informação [Ministério da Saú-
de (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde, 2013].

No Brasil, os altos índices de incidência e mortalidade por 
CCU evidenciam a importância da elaboração e da imple-
mentação de políticas públicas na atenção básica, voltadas à 
atenção integral à saúde da mulher, garantindo ações relati-
vas ao controle dessa doença. Apesar dos avanços na difusão 
de medidas preventivas, o CCU continua a ser um problema 
de saúde importante no país. Os gestores e profissionais de 
saúde devem ser responsáveis pela realização dessas ações 
e devem possibilitar a integralidade do cuidado, unindo as 
ações de detecção precoce com a garantia de acesso a pro-
cedimentos diagnósticos e terapêuticos em tempo oportuno 
e com qualidade. A atenção básica qualificada e organizada é 
fundamental para o controle desses tipos de cânceres [Minis-
tério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde, 2013].
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EVENTOS | EVENTS

FLAB 2017
Latin American Forum on Biosimilars
7th Latin American Forum 
on Biosimilars and
8th Brazilian Forum on Biosimilars

28 e 29 de junho de 2017
Brasil 21, Centro de Eventos e Convenções, Brasília, DF, Brasil

http://www.biossimilares.com.br

ISPOR Capítulo Brasil
27 a 29 de junho de 2017
Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Brasília, DF, Brasil

www.ispor.org

ISPOR 6th LATIN AMERICA CONFERENCE
15 a 17 de setembro de 2017
Hotel Transamérica São Paulo

São Paulo, SP, Brasil

https://www.ispor.org/Event/Index/2017SaoPaulo 
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NOTÍCIAS | News

Em um contexto de gastos crescentes em saúde e limitação 
do financiamento, as evidências produzidas por estudos eco-
nômicos acadêmicos são potencialmente úteis na eleição das 
melhores alternativas pelos gestores de saúde. Desde os anos 
2000 há movimentos no país para institucionalização do uso do 
conhecimento e das ferramentas de economia da saúde no Sis-
tema Único de Saúde (SUS), por exemplo, com a criação de um 
departamento específico da área no Ministério da Saúde e de 
núcleos temáticos nas secretarias estaduais.

A pesquisa foi realizada por meio de questionários enviados 
a secretários de saúde estaduais e municipais e dirigentes de 
departamentos do Ministério da Saúde. Os gestores forneceram 
informações acerca da extensão e do conhecimento sobre eco-
nomia da saúde, do uso atual e potencial de estudos econômi-
cos e de barreiras e incentivos ao uso de estudos econômicos.

De um total de 52 gestores que responderam ao questioná-
rio, 90,4% afirmaram utilizar estudos econômicos, principalmen-
te para subsidiar decisões sobre alocação de recursos, custeio 
de serviços de saúde e incorporação de tecnologias. Contudo, 
82% reportaram que a influência desses estudos ainda é mode-
rada ou baixa.

Os gestores que participaram da pesquisa reconheceram 
como obstáculos para um melhor uso de tais estudos a falta de 
capacitação das equipes internas, repercutindo principalmente 
em um tempo demasiadamente prolongado para análise e rea-
lização deles. Ainda foi citada a dificuldade de aplicação dos es-
tudos econômicos no contexto local do SUS, fato que não deixa 
de refletir um preparo insuficiente das equipes internas em lidar 
com conhecimento de origem técnico-científica.

Os autores da nota técnica concluem que a institucionali-
zação do emprego sistemático de evidências com base em es-
tudos econômicos em saúde depende de decisão política e da 
alocação de recursos para investimento em educação perma-
nente na área, desenvolvimento e implantação de sistemas de 
informação.

Eles recomendam ainda a aproximação da gestão do SUS 
com universidades e institutos de pesquisa para a capacitação de 
profissionais e a produção de conhecimento e informação, con-
forme a necessidade do sistema público de saúde.

Link para a nota técnica: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_
tecnica/170217_nt33_disoc_uso_estudos_economicos_sus.pdf
Fonte: Abres Brasil.

São Paulo, 28 de abril de 2017 – Consciente da premente ne-
cessidade médica da comunidade de pacientes com AME, a Bio-
gen Brasil tem trabalhado com total empenho para cumprir seu 
principal objetivo de disponibilizar uma opção terapêutica para 
toda a comunidade de pacientes de AME no país. Nesse sentido, 
na data de hoje – 28 de abril de 2017 –, após receber todos os 
documentos e informações necessárias, o dossiê de solicitação 
de registro de nusinersena foi enviado para avaliação da Anvisa, 
em conformidade com entendimentos prévios mantidos entre 
a empresa e a Agência Sanitária local, objetivando acelerar a 
análise das informações apresentadas.

Na ocasião da submissão do pedido de registro, a Biogen 
Brasil também solicitou a priorização da análise de nusinersena 
à Agência Regulatória. Caso a Anvisa conceda status de priorida-
de para essa revisão, a análise e o registro de nusinersena acon-
tecerão em um menor período de tempo. “Desde a aprovação 
da terapia pela Autoridade Regulatória dos Estados Unidos 
(FDA) em dezembro de 2016, temos acompanhado o entusias-
mo das famílias brasileiras em relação à nusinersena. As histórias 
dessas famílias continuam sendo uma grande inspiração para 
todos nós, enquanto trabalhamos para apoiar a revisão da Anvi-
sa. Agradecemos a colaboração da Agência Regulatória durante 
o processo de preparação dos dados e esperamos continuar 
esse produtivo diálogo, visando trazer rapidamente o primeiro 
tratamento para atrofia muscular espinhal para o maior número 
possível de pacientes no Brasil”, declarou Sameer Savkur, diretor-
-geral da Biogen Brasil.

Em nota técnica recentemente lançada, pesquisadores do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) descrevem e analisam a percepção e 

atitudes de gestores do Sistema Único de Saúde sobre o emprego de estudos 
econômicos no auxílio à tomada de decisão sobre intervenções em saúde

Biogen Brasil submete dossiê de registro de nusinersena para revisão da Anvisa 
Empresa pioneira em biotecnologia solicita aprovação regulatória no Brasil para o 

primeiro tratamento medicamentoso para atrofia muscular espinhal (AME)

A Biogen reitera seu comprometimento com a comunidade 
de AME e reforça seu compromisso de apresentar as informa-
ções mais abrangentes e completas sobre nusinersena no Brasil, 
assim como tem trabalhado com as demais Agências Regula-
tórias em outros países. Esse comprometimento faz parte de 
sua missão como companhia, cujo propósito é desenvolver e 
oferecer terapias, por meio da ciência de ponta e da medicina, 
para pacientes de todo o mundo com doenças neurológicas e 
neurodegenerativas graves.

Sobre a Biogen
Por meio da medicina e da ciência, a Biogen descobre, de-
senvolve e produz terapias inovadoras no mundo inteiro para 
pessoas que convivem com doenças neurológicas e neurode-
generativas graves. Fundada em 1978, a Biogen é pioneira em 
biotecnologia e hoje possui o principal portfólio de medica-
mentos para tratar a esclerose múltipla, introduziu o primeiro e 
único tratamento aprovado para atrofia muscular espinhal nos 
Estados Unidos e está à frente na pesquisa neurológica para 
patologias que incluem a doença de Alzheimer, a doença de 
Parkinson e a esclerose lateral amiotrófica. A Biogen também 
fabrica e comercializa biossimilares de produtos biológicos 
avançados. Para mais informações, visite www.br.biogen.com.

Fonte: S/A Llorente & Cuenca.
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