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Caso

• Sou portadora de fibrose cística. Esta doença leva a 
consequências:
– Infecções de repetição
– Falta de ar
– internações

• Existe um tratamento contínuo, que diminui a 
intensidade da doença, mas custa R$ 78.000,00 por 
mês. 

• Como descrever as vantagens e convencer ao meu 
patrão a pagar?



CUSTO

BENEFÍCIO 

– (sobrevida, Infecções de repetição, Falta de ar,         
internações)
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Por que qualidade de vida?

• Tecnologias: medicamento, equipamento, 
programa de saúde

• Avaliação tradicional: sobrevida

• Como analisar tecnologias que não prolongam a 
vida?

• Como comparar tecnologias com resultados 
diferentes? (medicamento A – reduz falta de ar x 
medicamento B – reduz infecções)



Custos e Efeitos

“Custos” 

• - Hospitalizações, 

tratamento, exames, 

efeitos colaterais, 

transporte, perda de 

produtividade, etc.

“Desfechos” 

• - Eventos evitados (ex. IAM, 

AVC) 

- Anos de vida salva

- Redução de Hospitalização

- Anos ajustados por

qualidade de vida (QALYs)

1. Drummond et al. Ann Int Med 1987; 107(1): 88–92



Quais são os tipos de análises 
econômicas?

• Análise de custo-efetividade (CEA) 

• Análise de custo-utilidade (CUA)



Como medir

Custo com A
-

Custo com B

Efeito com A
-

Efeito com B

Razão de 
custo-efetividade
incremental (ICER)

=



Custo-efetividade

Custo com A
-

Custo com B

Sobrevida A
-

Sobrevida B

Razão de 
custo-efetividade
incremental (ICER)

=



Custo-utilidade

Custo com A
-

Custo com B

Média QALYs A
-

Média QALYs B

Razão de 
custo-utilidade
incremental

=



Utilidade (Utilities) 
"paradoxo do valor"

VS.

VS.



Conceito Econômico de 
Utilidade
• Teoria da Utilidade

• “Propriedade que os produtos tangíveis e serviços têm de satisfazer as 
necessidades e desejos humanos”

• A escolha econômica tipicamente envolve pequenos ajustes na margem 
de decisão.

• Refere-se ao nível de satisfação ou de utilidade que o consumidor obtém 
do consumo de produtos ou serviços. 

• Na teoria econômica, o consumidor toma decisão de compra baseada no 
nível de utilidade por $ gasto.  



Trade-off 

• Situação em que há conflito de escolha. Ele se caracteriza 
em uma ação econômica que visa à resolução de 
problema mas acarreta outro, obrigando uma escolha.



QALYs

• Definição de QALY  

– Utility X Tempo

• Exemplo:   

– Pessoas com AVC têm menor 50% a menos de 
qualidade de vida, portanto, para estas pessoas, 
10 anos de vida poderiam ser equivalentes a 5 
QALYs



Tratamento é custo-efetivo
na área sombreada

Custo (R$)

Efeito

Qual é o limiar?

NICE
£20,000 a

£30,000 por QALY
Brasil ? 1-3 x PIB/per capita?

NICE  2010 
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Vantagens Desvantagens

Priorizar estratégias com maior 
ganho em saúde

Mensuração de utilidades é 
demorada e trabalhosa

Insere as preferências e valores 
dos pacientes

Não há consenso sobre o método 
de mensuração 

Permite avaliar tecnologias com 
impacto em dor, bem estar, 

funcionalidade, etc

Diferença de valores entre 
métodos

Sobrevida vs QoL (cancer QT) Entendimento mais difícil pelo 
gestor

Duração/frequencia/gravidade 
dos sintomas

Medida comum para HTA



Exemplo

Medicamento A Tratamento atual

Escore médio pré O,5 O,5

Escore médio pós 0,8 0,5

Ganho 0,3 0

Sobrevida media 10 anos 10 anos

Custo do programa R$ 100.000,00 0

QALYs 0,3 x 10 = 3 0

Custo-utilidade 
(custo/QALYs)

R$ 33.333,00/QALY 0



• Estudo piloto Minas Gerais

• Estudo multicentrico de preferencias nacionais

• 5784 entrevistas domiciliares

– Rio de Janeiro 3935

– Porto Alegre 975

– Recife 1055

www.qalybrasil.org

http://www.qalybrasil.org/


Exemplo de custo incremental por QALY

INTERVENÇÃO $/QALY (LIBRAS)

MARCAPASSO PARA BAVT £700

PRÓTESE QUADRIL £750

IMPLANTE VALVAR EST. AÓRTICA £900

RVM ANGINA GRAVE £1 040

RVM ANGINA LEVE £2 520

TRANSPLANTE RIM CADAVER £3 000

TRANSPLANTE CORAÇÃO £5 000

HEMODIÁLISE DOMICILIAR £11 000
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QALYS PODEM AJUDAR!

• Acesso a tecnologias em saúde no SUS e no 
sistema privado

• Priorizar estratégias de maior valor para a 
população

• Sustentabilidade



avaliatecnologia@gmail.com


