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RESUMO 
 

Tramita no Senado Federal projeto de lei que determina a criação de um 

limiar de custo efetividade na avaliação de tecnologias a serem disponibilizadas 

Sistema Único de Saúde brasileiro. A motivação deste projeto são as crescentes 

determinações judiciais em favor de cidadãos brasileiros que pleiteiam 

medicamentos não incorporados pelo sistema. 

Diversos modelos de avaliação de custo-efetividade podem ser utilizados, 

e existem diversas experiências que podem ser utilizadas pelo Brasil para que seja 

encontrado um método transparente que busque o equilíbrio entre garantir a 

equidade do acesso ao mesmo tempo em que maximiza a saúde da população como 

um todo. 

Palavras Chave: Judicialização, Sistema Único de Saúde, Senado Federal, Limiar 

de custo-efetividade. 

 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 

A bill is being evaluated by the Brasilian Federal Senate, which determines the 

creation of a threshold of cost effectiveness in the evaluation of technologies to be 

made available in the scope of the Brazilian Unified Health System. The motivation 

of this project is the increasing judicial determinations in favor of Brazilian citizens 

who claim medicines that are not incorporated by the system. 

Several models of cost-effectiveness evaluation can be used, and there are several 

experiences that can be used by Brazil to find a transparent method that seeks the 

balance between ensuring equity of access while maximizing the health of the 

population as a whole. 

Keywords: Judicialization, Unified Health System, Federal Senate, Cost-

effectiveness threshold. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Tramita no Senado Federal do Brasil o Projeto de Lei do Senado no 415, 

de 2015, que, dentre outras providências, torna obrigatória a definição em 

regulamento de um indicador ou parâmetro de custo-efetividade a ser utilizado na 

análise da incorporação de novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2015).  

O objetivo deste trabalho é desvendar as vantagens e desvantagens do 

estabelecimento de um limiar de custo-efetividade no país, ao mesmo tempo em que 

analisa os diferentes modelos aplicados ao redor mundo. 

Para tanto, foram utilizados artigos publicados nos repositórios de 

pesquisa, publicações de instituições internacionais e de organismos nacionais da 

saúde, e a legislação brasileira. 

O presente trabalho se encontra estruturado em capítulos que obedecem 

uma ordem lógica, demonstrando, em um primeiro momento, o Projeto de Lei que 

tramita no Senado Federal e, posteriormente, estabelecendo os critérios de análise 

de custo-efetividade na área da saúde e como se dá a aplicação de limiares de custo-

efetividade em diversos países. 
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2. O PROJETO DE LEI. 
Apresentado em julho de 2015 pelo Senador Cássio Cunha Lima 

(PSDB/PB), o referido Projeto de Lei altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 

1990 que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” (BRASIL, 

2015), regulamentando o Sistema Único de Saúde. Passam a ser incluídos dois 

parágrafos ao Artigo 19-O da Lei, conforme se segue: 

“§ 2o Será definido em regulamento e amplamente divulgado o indicador 
ou parâmetro de custo-efetividade utilizado na análise prevista no § 1o. 
§ 3o A distribuição dos processos de incorporação de tecnologia às 
instâncias responsáveis pela analise obedecerá aos requisitos de 
aleatoriedade e publicidade, na forma definida em regulamento, com os 
objetivos de minimizar a ocorrência de vieses de seleção e de conflitos de 
interesse.” (BRASIL, 2015). 

O Artigo 19-O, alterado pelo Projeto citado estabelece que os protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos e produtos 

necessários para o tratamento das doenças em todas as suas fases evolutivas, 

assim como alternativas em caso de ineficácia, intolerância ou reação adversa à 

primeira escolha de tratamento (BRASIL, 1990). O parágrafo primeiro da Lei 

supracitada, a que se refere o parágrafo segundo a ser incluído pelo novo Projeto de 

Lei, determina que:  

“Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput 
deste artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, 
efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da 
doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo.” (BRASIL, 1990) 

Desta forma, a alteração proposta determina a elaboração de um método 

para avaliar justamente o custo-efetividade das novas tecnologias cuja inclusão no 

Sistema Único de Saúde é pleiteada.   

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Lei se dá pela ampla 

garantia que a constituição prevê ao acesso à saúde pelo SUS. A insuficiência do 

Sistema em concretizar as políticas públicas de forma a satisfazer estas amplas 

garantias acaba por ensejar uma série de ações judiciais em busca de tratamentos 

e medicamentos que não são fornecidos no âmbito do SUS. Assim, a intervenção do 

Poder Judiciário sobre o tema leva ao comprometimento dos limitados recursos 
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destinados à saúde, beneficiando ações individuais em detrimento ao atendimento 

coletivo e, por consequência, aumentando a desigualdade social (BRASIL, 2015).  

A validade de justificativa é evidente. Segundo apresentação da 

Advocacia Geral da União, os gastos federais com a judicialização da saúde 

ultrapassaram 1 bilhão de reais em 2015, mostrando crescimento geométrico 

conforme corrobora o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Gastos Federais com Depósitos e Fornecimentos Judiciais 

 
Fonte: Cálculos CODEJUR a partir de dados CDJU/MS, 2016. Retirado de BRASIL, 2017. 
 

A tramitação do projeto foi realizada à Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Comunicação e Informática e à Comissão de Assuntos Sociais do Senado, 

cabendo a esta última, decisão terminativa (BRASIL, sem data). O caráter 

terminativo da decisão implica que, salvo manifestação contrária de um número de 

senadores, a matéria apreciada na comissão tem atributo de decisão final do 

Senado, seja ela para encaminhamento à Câmara dos Deputados, sanção, 

promulgação ou arquivamento (BRASIL, 1970). 

Relatório favorável foi apresentado pela primeira comissão citada, 

baseando-se em estudo da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS – CONITEC, que demonstram que os “gastos com saúde crescem em ritmo 

exponencial enquanto os recursos disponíveis são limitados, sendo necessário 

adotar mecanismos que assegurem o uso racional dessas tecnologias” (BRASIL, 

2016). Conclui que “o custo-efetividade afigura-se como variável indispensável para 

apoiar os tomadores de decisão na difícil tarefa de avaliar a conveniência e 

oportunidade de incorporação de um novo medicamento, equipamento ou 

procedimento” (BRASIL, 2016a). 
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Na análise da matéria pela Comissão de Assuntos Sociais, é estabelecida 

a importância do assunto apresentado, solicitando, posteriormente convocação de 

audiência pública sobre o tema:  

“O déficit existente entre demanda e oferta de novas tecnologias, em um 
ambiente dinâmico de constante transformação tecnológica, e o delicado 
balanço entre escassez de recursos e sua distribuição equânime, tornaram 
necessário regulamentar o conceito de integralidade da atenção à saúde, 
estabelecendo quais bens e serviços podem ser fornecidos pelo SUS e em 
que circunstancias”. (BRASIL, 2016b) 

Após audiência pública realizada, a matéria encontra-se com a relatoria 

da comissão, em outubro de 2017, para posterior deliberação, (BRASIL, 2017). 

 

  



 13 

3. ANÁLISE DE CUSTO 
Independentemente à aprovação da legislação citada anteriormente, os 

critérios de custo-efetividade são um tema que deve ser estudado para que se possa 

tomar uma decisão de adoção ou não de nova tecnologia também pelo viés 

econômico.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a Avaliação de Tecnologias 

da Saúde – ATS ou HTA, na língua inglesa, é um processo de ponderação 

sistemática e multidisciplinar das propriedades, efeitos e impacto das tecnologias 

levando em conta os aspectos econômicos, sociais, organizacionais e éticos, de 

forma a dar embasamento ao processo de tomada de decisões (OMS, 2011).  

Já em 1995, Bernie O’Brien apresentava em seu paper que, em alguns 

países, além da análise de eficácia e segurança, também passava a ser utilizada 

uma análise de custo efetividade ou value-for-money para a incorporação de um 

novo medicamento. De fato, métodos de avaliação econômica, com análise de custo-

efetividade ou custo-benefício já têm sido usados na saúde desde os anos 1960, 

mas tem se tornado mais abrangentes nos últimos anos com foco em novas 

tecnologias e medicamentos (O’BRIEN, 2015). Para o autor, a necessidade de 

análise econômica se dá por duas razões. Primeiro, porque o mercado da saúde não 

pode ser comparado a um mercado de commodities, onde o preço e a demanda se 

ajustam, justamente porque há intervenção governamental para que haja o 

financiamento da saúde pública, de forma a garantir acesso à população. Em 

segundo lugar, dados os limitados recursos, e na ausência de sinais do mercado 

sobre a preferência dos consumidores, o governo deve tomar decisões sobre como 

alocar, da melhor maneira possível, os recursos de forma a atender demandas que 

competem por eles. Este dilema apresenta uma questão de custo oportunidade, 

porque a opção por uma intervenção implica que os benefícios à saúde de uma outra 

intervenção não podem ser alcançados (O’BRIEN, 2015).    

A análise econômica implica em determinar o custo de intervenções 

alternativas e quantificar os benefícios que elas geram, combinando estas 

informações para determinar o valor deste tratamento. Calcula-se, portanto o custo 

adicional gerado por um benefício adicional, contribuindo para as decisões de 

financiamento e alocação de recurso nas mais diversas áreas do sistema de saúde 

(HIGGINS, HARRIS, 2012). Existem quatro formas de realizar esta análise 

econômica: Análise de redução de custo, de custo-efetividade, de custo-utilidade e 
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de custo-benefício. Em todas elas, os custos associados à intervenção é 

apresentado em valores monetários, mostrando diferenças em como seus benefícios 

são calculados (HIGGINS, HARRIS, 2012).  

Estas abordagens são descritas por Alisa M. Higgins e Anthony H. Harris 

da seguinte forma:  

 

 

3.1. Redução de Custo 
A análise de redução de custo utiliza como medida apenas a diferença de 

custo entra as intervenções alternativas, partindo da premissa de que possuem a 

mesma eficácia, adotando, portanto, aquela intervenção de menor preço (HIGGINS, 

HARRIS, 2012). Andrew H. Briggs e Bernie J. O’Brien demonstram em seu estudo 

que, apesar de esta abordagem ser comum aos analistas e tomadores de decisão 

por sua simplicidade – a escolha entre dois tratamentos iguais será a de menor custo, 

são raras as circunstâncias em que este método deve ser utilizado devido ao 

tamanho da amostra necessária para tornar válida a hipótese de que os resultados 

de ambos os tratamentos são equivalentes. (BRIGGS, O’BRIEN, 2001). O método é 

apropriado, por exemplo, na comparação entre equivalentes genéricos do mesmo 

medicamento. Para que este medicamento seja aprovado no mercado, deve haver 

demonstração às agências reguladoras, por parte do fabricante de que o produto é 

bioequivalente àquele correspondente de marca, possuindo as mesmas substâncias 

químicas, dosagens e propriedades farmacêuticas. Desta forma, apenas o custo do 

medicamento deve ser comparado, pois os resultados esperados são os mesmos 

(RASCATI, 2014). Outro exemplo demonstrado é quanto às circunstâncias do 

tratamento. Foi feita uma comparação entre a aplicação de uma dosagem de 

25mg/m2 de um medicamento oncológico, duas vezes na semana, em relação a uma 

dosagem semanal única de 50mg/m2 adicionada à um medicamento oral anti-

náusea. Os efeitos esperados para ambos os casos eram idênticos. Assim, pode-se 

comparar os custos envolvidos e considerado que o custo dos medicamentos era 

mais caro com a introdução do componente extra, este valor era ultrapassado pelas 

economias administrativas em razão das visitas às clínicas (RASCATI, 2014).  

Alguns autores afirmam que a análise só é considerada de redução de 

custo se nenhuma análise de resultados foi realizada, assumindo a priori que os 

efeitos esperados são os mesmos, como é o caso dos medicamentos genéricos. A 
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partir do momento que se faz uma análise dos efeitos destes medicamentos para 

poder compará-los, esta análise passa a ser considerada de custo-efetividade 

(RASCATI, 2014).  

 

 

3.2. Custo-Efetividade 
A análise de custo-efetividade consiste em calcular a efetividade dos 

resultados em medidas naturais relacionadas à saúde, como vida salvas, anos de 

vida ganhos, ou casos de incidência de uma doença prevenidos. Combinando estes 

valores ao custo da intervenção, pode-se calcular o incremento dos benefícios à 

saúde em razão do incremento do custo em relação à alternativa disponível, 

determinando o custo pelo benefício, como custo por ano de vida ganho ou custo por 

vida salva (HIGGINS, HARRIS, 2012). Este é o tipo de análise mais comum na 

literatura farmacêutica e mede os resultados de forma simples, com medidas 

rotineiramente utilizadas na área da saúde, podendo-se citar a quantidade de curas, 

a redução na pressão arterial alcançada, a quantidade de dias sem sintomas, entre 

outras. A desvantagem deste tipo de análise é que as medidas comparativas entre 

tecnologias devem estar na mesma unidade clínica, isto é, pode-se comparar os 

anos de vida ganhos propiciados por determinado medicamento apenas com os anos 

de vida ganhos propiciados pela alternativa disponível. A análise de um 

medicamento em relação à sua alternativa pode ser dificultada se seus efeitos 

adversos forem diferentes, tornando-se necessário realizar múltiplas análises de 

custo-efetividade para a mesma tecnologia, de forma a comparar todos os resultados 

produzidos por este novo produto (RASCATI, 2014).  

O cálculo da razão custo-efetividade (CER, em inglês) é a razão entre os 

recursos usados por unidade de benefício clínico para cada uma das alternativas, 

demonstrando o custo do tratamento em relação ao não tratamento. A comparação 

entre estas alternativas, pode apresentar nove resultados diferentes, determinados 

quanto ao seu custo e sua efetividade. Se o medicamento A apresentar menores 

benefícios em relação ao medicamento B, ao mesmo custo ou a um custo maior, ou 

ainda o mesmo benefício a um custo maior, ele é considerado dominado, não 

devendo, portanto, ser utilizado. Se o inverso ocorrer, ele é considerado dominante, 

sendo, portanto, recomendado. No caso em que o medicamento A apresentar o 

mesmo custo e efetividade do medicamento B, a decisão deve ser arbitrária. Por fim, 
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no caso de um medicamento apresentar ambos o custo e efetividade maior que 

outro, deve ser conduzida uma análise de custo-efetividade incremental, para auxiliar 

na tomada de decisão (RASCATI, 2014). As possibilidades de resultado da CER são 

demonstradas  na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Resultado da Análise de Custo-Efetividade 

 
Fonte: Adaptado de RASCATTI, 2014. Tabela 7.1. p. 48. 

 

A razão de custo-efetividade incremental (ICER, em inglês) é a 

comparação direta entre os custos e os resultados de duas tecnologias, sendo 

calculado de acordo com a razão da diferença entre custos dividido pela diferença 

entre benefícios das tecnologias possíveis (RASCATI, 2014).   A tabela abaixo 

compara três medicamentos, listando primeiro a análise de custo-consequência 

(quando os resultados são apenas listados, sem estabelecer razão entre eles e os 

custos), a análise custo-efetividade e a análise de custo-efetividade incremental: 

 

Tabela 2 - Exemplo de Resultados de Custo-Efetividade 

 
Fonte: Adaptado de RASCATTI, 2014. Tabela 7.1. p. 46. Valores em USD. 
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A decisão, porém, se há disposição da sociedade a pagar este valor extra 

(no caso $6.40 para cada dia sem sintoma ganho em relação à alternativa anterior, 

no exemplo proposto) não é uma discussão com resposta estabelecida. Existem 

diversos limiares de custo-efetividade que definem este número, uma barreira a ser 

aplicada no caso de uma nova tecnologia apresentar tanto valor maior quanto 

resultados melhores, o que costuma ser o caso (COHEN, REYNOLDS), conforme 

demonstrado no exemplo acima quando se compara o medicamento C com o B. 

Estes limiares serão tratados adiante. 

 

 

3.3. Custo-Utilidade 
A análise de custo-utilidade é um tipo específico de análise custo-

efetividade, onde os resultados são avaliados de acordo com medidas equivalentes 

a anos de vida saudáveis propiciados. A vantagem deste método é que ele pode ser 

aplicável entre diferentes doenças para determinar qual intervenção é mais custo 

eficiente mesmo que não haja relação alguma entre elas (HIGGINS, HARRIS, 2012).  

Geralmente, a análise de custo-utilidade é feita em termos de QALY ou DALY. O 

primeiro, em sigla inglesa, diz respeito à quantidade de anos de vida ajustados à 

qualidade ganhos. Esta medida leva em conta tanto a qualidade de vida quanto os 

anos de vida ganhos com determinada intervenção. Um ano de vida saudável de um 

indivíduo corresponde a um QALY, enquanto a morte de um indivíduo corresponde 

a zero, com os diferentes graus de qualidade entre estes dois pontos. Conforme é 

demonstrado no gráfico abaixo, o indicador calcula tanto a qualidade de vida gerada 

por uma intervenção até o momento previsto para a morte do indivíduo (ponto A), 

como a quantidade de vida ganha após a previsão de morte do indivíduo sem a 

introdução do procedimento em questão (ponto B) (FERREIRA, 2002): 
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Gráfico 2 - Anos de Vida Ajustados à Qualidade 

 
Fonte: FERREIRA, 2002. Adaptado de Torrance e Feeny (1989) e de Drummond et al (1997) 

 

Já os DALY, do inglês, anos de vida ajustados à deficiência combinam o 

tempo de vida com a capacidade funcional reduzida devido à doença e o tempo de 

vida perdido em razão da mortalidade prematura, de acordo com a expectativa de 

vida. Da mesma forma em que utiliza-se os QALYs ganhos para determinar o custo-

utilidade de uma intervenção, utiliza-se os DALYs evitados para este cálculo 

(FERREIRA, 2002). 

A introdução destas unidades de utilizade é importante para a 

comparação de tecnologias, porque mesmo que se esteja comparando alternativas 

diretas (aplicar um tratamento em detrimento a outro, para tratar um caso de câncer, 

por exemplo), seus resultados podem ser diferentes. O tratamento mais eficaz pode 

ser o tratamento mais tóxico para o paciente, prejudicando outros aspectos de sua 

saúde. O método de análise de custo-efetividade, por si só, não permite reduzir todos 

os possíveis impactos do tratamento para apenas uma unidade de medida. A 

utilização do QALY, por outro lado, permite transformar todos os impactos possíveis 

de um determinado tratamento a apenas uma variável (RASCATI, 2014). 

Existem diversas formas de determinar as graduações do QALY, sendo 

as mais utilizadas a escala de classificação, o jogo padrão e a troca de tempo. No 

primeiro caso, é apresentado a um grupo de indivíduos uma série de estados de 

doença, para que seja determinada uma valoração de 0 (morte) a 100 (saúde 

completa) para cada uma das situações apresentadas. Assim, uma leve alergia 

estaria próxima do topo da tabela, enquanto o estado de coma estaria próximo do 

zero (RASCATI, 2014). 
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A segunda técnica utilizada é o jogo padrão, onde se apresenta ao 

paciente duas alternativas. Na primeira alternativa, existe um percentual de chance 

de cura total da doença (p), mas também existe o caso de morte imediata, como 

seria no caso de uma cirurgia. A segunda alternativa consiste no tratamento 

alternativo a que a pessoa deve se submeter para viver com a doença sob controle 

para o resto de sua vida. Durante o processo de definição, p é alterado toda vez em 

que o indivíduo decidir pela primeira alternativa até que se chegue um valor em que 

a pessoa é indiferente em relação ambas as alternativas, pois tanto a chance de cura 

(70%, por exemplo), quanto viver com os problemas da doença tem o mesmo valor. 

Neste caso, a valor de utilidade para aquela doença é p, 0.7 (RASCATI, 2014). 

Já técnica de troca de tempo, são apresentadas também duas 

alternativas. A primeira é conviver com a doença durante toda a sua expectativa de 

vida (t). A segunda, é viver saudável, mas com o tempo de vida (x) menor do que em 

relação a primeira alternativa. O x é alterado de acordo com a resposta da pessoa, 

de forma que chegue a um valor em que a pessoa é indiferente em relação a viver a 

vida toda com a doença ou ter sua vida encurtada enquanto vive de forma saudável. 

No caso de uma pessoa com expectativa de vida de 40 anos devido à doença, e seu 

ponto de indiferença é viver 30 anos saudáveis ao invés destes quarenta anos 

doente, o valor de utilidade desta doença é x / t, logo, 30 / 40. Neste caso o valor p 

é 0.75 (RASCATI, 2014).  

Enquanto estes três métodos são utilizados, todos apresentam suas 

vantagens e desvantagens. O primeiro é mais simples de ser conduzido, mas não 

incorpora o valor do tempo no processo de decisão. Além disso, as pessoas tendem 

a evitar valorações para a doença nos extremos da escala, formando clusters nas 

posições intermediárias. O segundo método apresentado requer o uso de mais 

recursos, uma vez que deve ser feito de forma presencial, dada a elaboração dos 

questionamentos. São poucas, também, as doenças que podem ser apresentadas 

como curáveis para que o paciente tenha a alternativa de viver de forma saudável. 

O terceiro método é mais adaptável às mais diversas doenças. Mesmo demandando, 

também, mais recursos, ele incorpora o tempo de convivência com a enfermidade. 

Quanto à população a ser entrevistada para a determinação do valor de utilidade de 

cada doença, economistas sugerem que, como o ponto de vista da análise é aquele 

do valor auferido pela sociedade, estes valores devem ser determinados pela 

população em geral. Na prática, porém, dadas as dificuldades e inconveniências de 
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entrevistar a população, incluindo a falta de conhecimento de cada individuo sobre 

os mais diferentes estados das diversas doenças, profissionais de saúde são 

utilizados para fazer esta valoração, uma vez que possuem experiência com o tema 

e são mais facilmente acessíveis (RASCATI, 2014).  

 

 

3.4. Custo-Benefício 
Por fim, outra forma de análise econômica é a de custo-benefício, que 

mede tanto os custos quanto os resultados das intervenções em valores monetários. 

O valor monetário auferido dos benefícios é dividido pelo custo da intervenção, 

produzindo uma razão entre os dois. Quanto maior esta razão, maior o custo-

benefício do tratamento. Este tipo de análise permite a comparação entre 

intervenções não relacionadas, e seus métodos de aferição são geralmente o custo 

do capital humano, correspondendo ao valor futuro de produção do indivíduo, ou a 

disposição a pagar da sociedade em relação a uma melhora na saúde (HIGGINS, 

HARRIS, 2012).  A desvantagem deste método é a dificuldade de valoração, em 

termos monetários, dos resultados obtidos em saúde do indivíduo. Por outro lado, é 

um método que pode ser utilizado para a comparação de diversos programas de 

saúde, quando a intenção é a maximização do investimento (RASCATI, 2014). A 

decisão, neste caso, pode se apontar diferente, conforme o método de analise 

econômica, como mostra a tabela abaixo, comparando a razão entre custo-

efetividade e a razão benefício-custo de alguns programas de saúde: 

 

Tabela 3 - Comparação entre Razão de Custo-Efetividade e Razão de Benefício-
Custo 

Programa ou 
Intervenção 

Razão 
Custo-Efetividade 

Razão 
Benefício-

Custo 

Prevenção e Conscientização sobre a AIDS $ 230,000 / caso prevenido 8.4:1 

Vacinação para Crianças $ 104,000 / caso prevenido 0.3:1 

Combate ao fumo $ 3,700 / abandono do hábito 6.7:1 

Medicação contra a diabetes $ 67 / paciente normoglicêmico 15.1:1 

Diagnóstico de Câncer de Mama $ 50,000 / ano de vida salvo 2.4:1 

Fonte: Adaptado de RASCATTI, 2014. Tabela 7.1. p. 104. Valores em USD. 
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Como mostra o exemplo, o custo-efetividade de um programa de 

prevenção e conscientização sobre a AIDS é maior em relação ao de vacinação para 

crianças, mas sua razão custo-benefício se mostra muito superior. 

 

 

3.5. Análise de Custo no Mundo e no Brasil 
Joanna Jakubiak-Lasocka e Michał Jakubczyk publicaram amplo estudo 

sobre a utilização dos métodos de análise de custo em 13 países. Oito deles, sendo 

Australia, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Escócia, Espanha, Suécia e Reino Unido 

sugerem preferencialmente o uso da análise de Custo-Utilidade para a avaliação de 

tecnologias em saúde, como exemplificado pelo Pharmaceutical Benefits Board da 

Suécia: 

 "Recomenda-se análise de custo-efetividade, com anos de vida ajustados 
de qualidade (QALYs) como mensuração do efeito. Nos tratamentos que 
mais afetam a sobrevivência, ambos QALYs e anos de vida ganhos devem 
ser mostrados (...). Se é difícil usar QALYs (por exemplo, com dor intensa 
durante um curto período de tempo em conexão com o tratamento), uma 
análise custo-benefício com a disposição de pagamento pode ser usada 
como forma de mensuração do efeito" (apud JAKUBIAK-LASOCKA, 
JAKUBCZYK, 2014. Tradução Livre) 

 

Para os demais cinco países, Bélgica, França, Finlândia, Holanda e 

Polônia, o método utilizado deve ser avaliado de acordo com cada tecnologia a ser 

analisada:  

“Cada avaliação tem seu próprio escopo e limitações específicas. O tipo de 
estudo selecionado deve ser claramente declarado e justificado em relação 
ao problema abordado, e deve ser descrito no início do estudo. O autor 
também deve fornecer sua definição pessoal do tipo de estudo usado". 
(Collège des Économistes de la Santé, 2004, apud JAKUBIAK-LASOCKA, 
JAKUBCZYK, 2014. Tradução Livre) 

Todos os países apresentaram, também, guias gerais de como deve ser 

feita a análise de custo para a avaliação de tecnologias em saúde.  

Desde 2011, no Brasil, todos os medicamentos a serem incluídos no 

Sistema Único de Saúde devem passar por uma avaliação pela CONITEC – 
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Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. As funções desta 

comissão são estabelecidas em Decreto Presidencial, como se segue: 

“I - a universalidade e a integralidade das ações de saúde no âmbito do SUS 
com base no melhor conhecimento técnico-científico disponível; 
II - a proteção do cidadão nas ações de assistência, prevenção e promoção 
à saúde por meio de processo seguro de incorporação de tecnologias pelo 
SUS; 
III - a incorporação de tecnologias por critérios racionais e parâmetros de 
eficácia, eficiência e efetividade adequados às necessidades de saúde; e 
IV - a incorporação de tecnologias que sejam relevantes para o cidadão e 
para o sistema de saúde, baseadas na relação custo-efetividade.” (BRASIL, 
2011) 

A CONITEC, tipicamente, considera os resultados clínicos em primeiro 

lugar, tendo suas decisões geralmente tomadas a favor dos medicamentos que 

apresentam uma forte evolução terapêutica em relação às tecnologias já disponíveis 

ao público. As análises econômicas são feitas, geralmente, em termos de 

disponibilidade orçamentária, conforme é demonstrado no gráfico abaixo: 

 

Tabela 4 - Análises Econômicas Realizadas nas Tecnologias Aprovadas 

 
Adaptado de Genenz K, Dominguez A, Alencar R., 2013 apud ELIAS, ARAÚJO, 2014. 
 

Flávia Tavares Silva Elias e Denizar Vianna Araújo analisaram, em seu 

artigo publicado em 2014, a forma com que se dá a pesquisa de análise econômica 

e seu impacto nas decisões de incorporação de medicamentos. Entre 2008 e 2010, 

apenas doze análises econômicas foram realizadas para um total de 103 avaliações 

de incorporação de medicamentos encaminhadas ao ministério da saúde. Entre 

1990 e 2012, porém, 192 estudos econômicos foram realizados sendo 90% deles 
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com financiamento público, geralmente em universidades ou institutos de pesquisa. 

Estes estudos, porém, não chegaram necessariamente aos órgãos de tomada de 

decisão (ELIAS, ARAÚJO, 2014).   

Os autores apresentam uma série de desafios para o Brasil, na 

elaboração de análises econômicas da saúde, sendo a principal delas, a falta de 

pessoal qualificado nas instâncias públicas para o desenvolvimento destas análises, 

o que também ocorre nas empresas farmacêuticas situadas no país. Outro fator 

determinante é a constante rotatividade de funcionários em nível de tomada de 

decisão, o que ocorre, pelo menos, a cada quatro anos e prejudica a continuidade 

de ações que favoreçam o estabelecimento de análises no setor (ELIAS, ARAÚJO, 

2014).     
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4. O LIMIAR DE CUSTO-EFETIVIDADE 
 

Alguns países definem um limiar de custo-efetividade, isto é, qual o 

máximo de disposição a se pagar para a incorporação de uma nova tecnologia no 

sistema de saúde.  

A Austrália tem demonstrado aplicar um limiar implícito de 69.900 dólares 

australianos por QALY obtido (entre 1994 e 2003), e estudos mais recentes 

demonstram que 51% das submissões de novas tecnologias cujo valor da razão de 

custo-efetividade incremental (ICER) foi inferior a AUD 45.000 foram aceitas, frente 

a 33% para aquelas cujo ICER se demonstrou entre AUD 45.000 e 75.000, e 16% 

das superiores a 75.000 (MASKOUF et al, 2013, apud PARIS, BELLONI, 2014). Na 

amostragem dos produtos analisados por pesquisa da OCDE, nenhum produto foi 

recomendado para a inclusão cujo valor se apresentou superior a AUD 75.000, 

enquanto aqueles cujo valor ultrapassaram AUD 45.000 foram recomendados 

apenas em circunstâncias excepcionais, quando demonstraram alta necessidade 

clínica e nenhum tratamento alternativo (PARIS, BELLONI, 2014). Para fins 

comparativos, os valores de 45.000 e 75.000 dólares australianos correspondem, 

respectivamente, a aproximadamente R$ 111.670,00 e R$ 186.130,001. 

O Reino Unido utiliza, desde o ano 2000, um limiar explícito de custo-

efetividade entre 20.000 e 30.000 libras esterlinas por QALY obtido, correspondendo 

a 0.70 e 1.04 vezes o PIB per capita para o ano de 2015, respectivamente. 

Tecnologias com o custo inferior à £ 20.000 por QALY são geralmente incorporadas, 

enquanto aquelas menos custo-efetivas podem ainda ser recomendadas caso sejam 

direcionados aos cuidados ao final da vida ou àquelas doenças que apresentam 

baixa expectativa de vida, cujo medicamento pode prolongá-la. Medicamentos para 

o tratamento do câncer que se mostraram superiores a £ 30.000 por QALY, 

rejeitados, portanto, pela agência britânica de avaliação de incorporação de 

tecnologias, podem, ainda assim ser disponibilizados por mecanismos de 

financiamento alternativos (BERTRAM et al, 2015). 

 

                                            
1	 THOMPSON	 REUTERS.	 Currency	 Calculator.	 Valor	 cambial	 para	 o	 dia	 10	 de	

outubro	de	2017.	Disponível	em:	https://www.reuters.com/finance/currencies	
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Analisando com maior profundidade o caso da Polônia, o país 

estabeleceu em legislação um limiar de três vezes o Produto Interno Bruto per capita, 

por QALY obtido ou ICER, dependendo da análise adotada (PELCZARSKA et al., 

2014). Este valor corresponde, em 2016, a USD 37.117,25, ou aproximadamente R$ 

117.560,00 em termos atuais2.  

A necessidade de estabelecimento de critérios transparentes na avaliação 

de tecnologias da saúde surgiu com a admissão do país à União Europeia, cujas 

regras determinavam diretivas de transparência, definindo três preceitos: (i) decisões 

devem ser tomadas dentro de um tempo delimitado (90/180 dias); (ii) devem ser 

comunicadas ao aplicante e conter embasamentos de forma objetiva e verificável; e 

(iii) devem estar abertas à apelação judicial em nível nacional (Comissão Européia 

apud LIPSKA et al, 2017).  

Para tal função, foi criada uma agência nacional para a avaliação de 

tecnologias da saúde AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji), em 2006, cujo poder foi reforçado em 2009 com a revisão da lei que 

definia a cesta de produtos e serviços oferecidos pelo sistema de saúde, 

estabelecendo processos de precificação e reembolso, fazendo da agência a 

principal revisora de relatórios quanto à avaliação de novas tecnologias e definição 

de protocolos clínicos produzidas pelas próprias indústrias farmacêuticas. As 

atividades da agência têm seu financiamento complementado pelas taxas pagas 

pelas empresas farmacêuticas para a realização da ATS. Em 2013, a legislação 

determinou um limiar de custo-efetividade para a incorporação de medicamentos e 

serviços médicos (LIPSKA et al, 2017). 

Um dos grandes fatores de sucesso da definição dos processos de 

incorporação de tecnologias no país foi a cooperação entre os Ministérios da Saúde 

polonês e francês com a grande participação de especialistas internacionais por meio 

de workshops e conferências, para estabelecer métodos e procedimentos 

transparentes, o que resultaram na atualização das legislações necessárias, 

                                            
2	 PIB	 per	 capita	 de	 USD	 12.372,41	 segundo	 dados	 do	 BANCO	 MUNDIAL.	

Disponível	 em	 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=PL.	

Cálculo	cambial	de	acordo	com	THOMPSON	REUTERS.		
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culminando na definição do rol de medicamentos e serviços disponíveis no sistema 

e do limiar de custo-efetividade (LIPSKA et al, 2017).  

Todo o processo de incorporação de nova tecnologia possui prazos bem 

definidos, disponibilidade para consulta pública pública, e treze critérios 

estabelecidos que passam pela segurança e eficácia do tratamento, assim como 

análises econômicas quanto ao impacto orçamentário, competitividade de preço e 

limiar de custo-efetividade, sendo a lista de medicamentos atualizada a cada três 

meses (LIPSKA et al, 2017). 

Para Iga Lipska et al., o sucesso deste modelo sé dá, pelo seu 

pragmatismo, uma vez que responsabiliza as empresas farmacêuticas pela 

realização de dossiês de qualidade de acordo com suas diretivas, tendo uma equipe 

especializada para fazer a análise crítica destes relatórios. Este modelo se contrasta, 

por exemplo, àquele do Reino Unido, onde a agência nacional é responsável também 

pela realização destes relatórios, o que incorre em altos custos. A capacitação dos 

recursos humanos per meio de cooperação internacional também é um fator a ser 

considerado, assim como o estabelecimento de critérios transparentes dos 

processos de incorporação de tecnologias (LIPSKA et al, 2017).   

O estabelecimento de um limiar de custo-efetividade se justifica de forma 

a maximizar a saúde da população e sua longevidade em um orçamento de saúde 

limitado. De acordo com Weinstein e Zeckhauser (1973, apud ROBINSON et al., 

2016), o gestor poderia simplesmente financiar as intervenções iniciando pelas mais 

custo-efetivas até chegar em seu limite orçamentário. A intervenção menos custo-

efetiva, neste caso, seria essencialmente o limiar de custo-efetividade aplicado no 

país. Uma vez, porém, que outros fatores além da custo-efetividade legitimamente 

afetam a tomada de decisões, a definição de um limiar é uma alternativa, que permite 

que as intervenções mais custo-efetivas tenham seu financiamento público 

considerado (ROBINSON et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde definiu em seu Relatório de 2002 que 

tecnologias com DALY resultante menor que um Produto Interno Bruto per capita 

seria muito custo-efetiva, enquanto tecnologias com este valor entre um e três PIB 

per capita seriam custo-efetivas. Acima deste valor, a tecnologia não demonstraria 

custo-efetividade (OMS, 2002 apud ROBINSON et al, 2016). Este valor foi derivado 

de um relatório da Comissão sobre Macroeconomia e Saúde da OMS, que estipulou 

o valor de um ano de vida: 
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De acordo com algumas estimativas, cada ano de vida é avaliado em cerca 
de três vezes o rendimento anual. Este múltiplo de ganhos reflete o valor do 
tempo de lazer, além do consumo do mercado, o efeito da longevidade pura 
e a dor e o sofrimento associados à doença. (CMH 2001, p. 31. Apud 
ROBINSON et al, 2016 Tradução Livre.) 

Se aplicado ao Brasil, o limiar de custo-efetividade por QALY ou DALY, 

conforme sugerido, seria de aproximadamente R$ 27.500,00 para tecnologias muito 

custo-efetivas e de até R$ 82.500,00 para tecnologias custo-efetivas. Acima deste 

valor, as tecnologias não seriam consideradas custo-efetivas3. 

Segundo Elliot Marseille et al. (2014), o uso destes critérios apresenta 

uma série de limitações. Em primeiro lugar, a informação de que determinada 

intervenção é eficiente em termos de QALY ou DALY não implica que ela seja 

eficiente em termos de outras intervenções que também são necessárias e factíveis 

dentro das circunstâncias de um país e limitações orçamentárias. Pode haver a 

necessidade de direcionar recursos então destinados a programas de combate ao 

HIV para que sejam financiados programas de combate à malária, saúde infantil, 

entre outros, mesmo que todos estes programas estejam abaixo do limiar 

nacionalmente estabelecido. Em segundo lugar, a definição de um limiar baseado 

em PIB per capita é estritamente arbitrário, não determinando a disposição à pagar 

de determinada sociedade. Além disso, a capacidade de pagar também não é 

contabilizada no estabelecimento de um limiar de custo-efetividade baseado no PIB. 

A implementação de todas as intervenções classificadas pela Organização Mundial 

de Saúde como custo-efetivas não é possível no contexto de um orçamento limitado. 

Em qualquer momento, decisões devem ser tomadas pelos gestores, de forma a 

selecionar as intervenções mais relevantes (MARSEILLE et al., 2014). 

Outra desvantagem da aplicação de um limiar de custo efetividade é seu 

impacto na igualdade de acesso ao tratamento de doenças, uma vez que 

recomendaria a incorporação daqueles medicamentos que produzem maior 

expectativa adicional de vida, eliminando grupos de risco e pessoas com maior 

idade, conforme afirma analista da CONITEC:  

                                            
3	PIB	per	capita	de	USD	8.649,95	 (2016)	segundo	dados	do	BANCO	MUNDIAL.	

Disponível	 em	 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=PL.	

Cálculo	cambial	de	acordo	com	THOMPSON	REUTERS	para	o	dia	10	de	outubro	de	2017.	
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“Hoje, o Brasil não possui um limiar, tal valor está sendo discutido e modelos 
de obtenção desse valor estão sendo propostos. Atualmente, a custo-
efetividade entra como um critério de eficiência comparativa entre as 
tecnologias discutidas, sem a definição de um teto máximo ou mínimo. Na 
minha opinião, a custo-efetividade não deve ser adotada como um critério 
primordial nas decisões da Conitec. Uma tecnologia altamente custo-efetiva 
pode ser pouco factível à nossa realidade e quem sabe seja necessária uma 
priorização de populações. Além do desafio de se definir uma “disposição a 
pagar”, outro grande desafio seria a padronização de qual desfecho adotar. 
O QALY não é isento da influência de fatores como idade, classe social e 
história natural da doença. Ou seja, ele não está avaliando apenas a 
eficiência da tecnologia. Assim, compararmos os QALYs potenciais de uma 
tecnologia no Alzheimer é diferente de avaliarmos os QALYs potenciais em 
Asma. Tal priorização pode entrar em conflito com a equidade, um princípio 
tão importante para o SUS quanto a eficiência: nossa sociedade quer que 
adotemos tecnologias para as pessoas que possuem maior potencial de 
sobrevida ou para as pessoas mais vulneráveis e com maior risco de 
danos?” Ivan Ricardo Zimmermann. Analista de Políticas Sociais, MBA, 
PhD. Comunicação pessoal em 11 de setembro de 2017. 

Pesquisa financiada pelo Observatório Europeu para Sistemas e Políticas 

de Saúde analisa a definição sistemática de critérios proposta pelo Comitê 

Norueguês para a Determinação de Prioridades no Setor de Saúde.   Este framework 

parte de quatro princípios: (i) deve buscar alcançar o maior número possível de anos 

saudáveis para todos, igualmente distribuídos; (ii) ser baseado em critério claro; (iii) 

ser aberto, sistemático e ter ampla participação popular; (iv) ser baseado em um 

coerente arranjo de instrumentos efetivos. Os critérios estabelecidos são três: (i) o 

do custo benefício, onde a prioridade de uma intervenção aumenta quanto maior for 

o benefício à saúde esperado; (ii) o recurso necessário, onde a prioridade de uma 

intervenção aumenta quanto menor for o recurso que ela utilizar; (iii) a perda de 

saúde, onde a prioridade de uma intervenção aumenta quanto maior for a perda de 

tempo de vida saudável do beneficiário na ausência desta intervenção. Estes 

critérios devem ser aplicados de forma conjunta e por todo o espectro do setor de 

saúde, incluindo reguladores, pacientes e provedores do sistema, utilizando métodos 

quantificadores mais elaborados nos níveis mais altos de decisão, e mais gerais nos 

níveis mais baixos (OTTERSEN et al. 2016). 

O primeiro critério como custo-benefício é justamente a análise de anos 

saudáveis de vida considerados em termos de QALY, como já foi apresentado e é 

utilizado em diversos países. O segundo critério, de recursos necessários, leva em 

consideração o custo-oportunidade de incorporação de determinada tecnologia em 

orçamento limitado, o que implica que recursos ali aplicados deixarão de ser 

destinados a outra área. Por fim, o critério de perda de saúde é uma ferramenta para 
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se aplicar justiça distributiva ao modelo, levando em conta aquelas pessoas que 

estão em pior situação de saúde. O Comitê considera estes grupos de indivíduos 

aqueles que têm uma maior perda de saúde ao longo de suas vidas devido às suas 

condições clínicas, sendo calculada pela diferença entre uma vida longa e saudável 

e a longevidade e estado de saúde presente, passado ou futuro de determinado 

grupo de pacientes que sofrem de uma doença (OTTERSEN et al. 2016). 

Para classificar as doenças, foram estabelecidos três grupos de acordo 

com dados sobre saúde obtidos junto ao NICE, agência de avaliação de tecnologias 

britânica. Foi levada em conta a expectativa de vida dos noruegueses e, a partir 

deste número, calculados os anos saudáveis perdidos devido à doença sem que haja 

intervenção. O gráfico abaixo demonstra esta classificação das enfermidades que 

mais afetam a longevidade e a saúde das pessoas (OTTERSEN et al. 2016):  

 

Gráfico 3 - Classificação de Perda de Saúde em Algumas Doenças 
Selecionadas 

 
Fonte: Adaptado de OTTERSEN et al. 2016. Tradução Livre. 
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Os três critérios são, então, utilizados para a definição da incorporação ou 

não de uma tecnologia. Embora limiares de custo-efetividade ainda não tenham sido 

definidos e aprovados pelo parlamento norueguês, foi sugerido para fins de 

apresentação do modelo, limiares escalares, diferentes para cada uma das três 

classificações de doença apresentadas, conforme é apresentado no gráfico abaixo, 

com valores ilustrativos (OTTERSEN et al. 2016): 

 

Gráfico 4 - Modelo Escalar para Limiar de Custo-Efetividade 

 
Fonte: Adaptado de OTTERSEN et al. 2016. Tradução Livre. 

 

Foram definidas, também, as bases com que estes limiares de custo-

efetividade devem ser estabelecidos. Primeiro, deve ser estimado o custo médio por 

ano de vida saudável adicional em relação às mudanças marginais no orçamento da 

saúde do país. Além disso, a perda de saúde deve ser levada em conta para a 

definição das estimativas de forma que possuam limiares mais altas, garantindo a 

equidade do sistema para pacientes que tenham maior perda. Estes ajustes 

dependem do peso que deve ser definido para a garantia da equidade em relação à 

maximização dos benefícios em saúde, sendo necessárias pesquisas quanto ao 

custo de oportunidade neste setor na Noruega, pesquisas quanto às preferências 

distributivas da população e posterior deliberação pública sobre os valores de 

ponderação a serem utilizados (OTTERSEN et al. 2016).   
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5. CONCLUSÃO 
 

A discussão sobre o estabelecimento de um limiar de custo-efetividade, 

seu melhor método e valores ocorrem ao redor do globo, não existindo consenso em 

relação ao melhor procedimento a ser adotado. Mesmo os métodos de avaliação do 

custo-efetividade das tecnologias apresentam vantagens e desvantagens. 

As características de cada país, incluindo as preferências da população, 

disponibilidade orçamentária e endemias locais, são fatores que devem ser levados 

em conta na decisão de incorporação ou não de determinada tecnologia ao sistema. 

A criação de um limiar para dar suporte à decisão, como forma de comparar as 

tecnologias parece ser um importante passo para a transparência no sistema, de 

modo a demonstrar à população os motivos econômicos que levaram à incorporação 

ou não de determinada intervenção no SUS. 

A determinação, porém, de um limiar arbitrário, seja ele de acordo com o 

produto interno bruto, conforme sugerido pela Organização Mundial de Saúde, ou 

um valor que se espelhe nos limiares de outros países, como o do Reino Unido, será 

sempre motivo de contestação pois, com recursos limitados, excluirá indivíduos do 

acesso à saúde. 

Assim, o que tem demonstrado resultado no caso da Polônia e se 

aparenta promissora no caso Norueguês, é a forma com que o sistema tem se 

organizado, de forma a tomar decisões baseadas em modelos transparentes e com 

ampla discussão na sociedade, definindo suas prioridades e determinando o quanto 

está disposta a pagar por determinada intervenção.  

A garantia da equidade no acesso também deve ser levada em conta e a 

definição de um único limiar não parece assegurar o acesso de todos. Uma 

deliberação neste sentido não alcançaria o objetivo do legislador, que busca, além 

da maximização da saúde da população e do acesso a todos, também a diminuição 

da judicialização no setor. 
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