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“Standardized process guidelines belie the complexity of individual patient circumstances, and 

freeze care delivery processes rather than foster innovation. What is needed is competition on 

results, not standardized care. What is needed is competition on results, not just evidence-

based medicine. There should be no presumption that good quality is more costly.”  

- Michael Porter 

 

 



RESUMO 

 

 A teoria mais aceita para assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde, baseia-se no estímulo 

à competição entre stakeholders no mercado da saúde. O indicador para essa competição consiste, 

necessariamente, em benefícios gerados ao paciente por cada unidade monetária investida. O modelo 

Brasileiro de CVD, adaptado e calibrado do modelo escocês, é uma ferramenta para analisar tecnologias 

e estratégias de combate à eventos cardiovasculares primários sob essa ótica – Value Based Healthcare. 

A farmacoterapia para o manejo da obesidade e sobrepeso podem ser entendidas como medidas para evitar 

CVD primário nessa população, ao promover a redução de fatores de risco. A adaptação do modelo 

matemático consistiu em comparar dados preditos do modelo original com dados observados na 

população brasileira, no que tange à expectativa de vida e incidência cumulativa para doença arterial 

coronariana, doença cerebrovascular, morte relacionada à CVD e morte não relacionada à CVD. A 

calibração consistiu em ajustar as equações de risco quando a etapa de adaptação mostrasse incongruência 

nos resultados preditos e observados. O processo de calibração envolveu a geração de um fator de 

calibração o qual ajusta o preditor linear de curvas de regressão do tipo Gompertz para aproximar os 

valores preditos aos observados no Brasil. Uma vez de posse do modelo adaptado e calibrado, utilizou-se 

o mesmo para estimar o valor da farmacoterapia (anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina) da 

obesidade e sobrepeso na perspectiva do SUS. Comparado à orientação dietética e atividades físicas 

isoladamente, as farmacoterapias estudadas geram discreto incremento de custo e de benefício em termos 

de sobrevida. Dentre os medicamentos, os que apresentam melhores resultados são a anfepramona e a 

sibutramina, respectivamente. A análise isolada dos resultados da avaliação econômica para a 

farmacoterapia da obesidade e sobrepeso não permite inferir sobre se deve ou não haver inclusão desses 

medicamentos. Essa decisão deve estar contextualizada com o momento que se vive na Saúde hoje. O 

estímulo que se tem no mercado atualmente, pressiona os tomadores de decisão a, constantemente, decidir 

sob o vies de reduzir a pressão no orçamento da sua instituição. Sob essa ótica, nenhuma das tecnologias 

estudadas seria incorporada, pois todas geram incremento de custos. Por outro lado, se o estímulo do 

mercado consistir em promover mais saúde – entendida nesse contexto como anos de vida ganho – a 

anfepramona e a sibutramina apresentam-se como as tecnologias com maior potencial de geração de valor 

e, portanto, sustentabilidade ao sistema.  
 

 
Palavras chave: Cuidado Baseado em Valor; Economia da Saúde; Sustentabilidade Econômica; 
Avaliação de Tecnologias em Saúde; Farmacoeconomia; Modelos Econômicos; Doenças 
Cardiovasculares; Obesidade e Sobrepeso;  
 
 
 
 



ABSTRACT 

The most widely accepted theory to generate sustainability over the health systems is based on promoting 

competion among stakeholders. The indicator for such a competion consists of, necessarily, benefits for 

the patients to each monetary unit spent. The CVD Brazilian model, adapted and calibrated from the 

Scottish model, is a tool to assess technologies and strategies to prevent primary cardiovascular events in 

this sense – Value Based Healthcare. The pharmacotherapy for the management of obesity and overweight 

individuals can be understood as measures to promote decrease on the level of risk factors. The adaption 

of the predictive model consisted of comparing predicted data from the original model to observed data 

in the Brazilian population. Target data was comprised by life expectancy, cumulative incidence for 

coronary heart disease, cerebrovascular disease, death related to CVD and death not related to CVD. 

Calibration consisted of adjusting the risk equations when adaption processes flagged incongruencies in 

the predicted and observed results. The process of calibration involved the generation of a calibration 

factor which has the goal of adjusting the linear predictor of Gompertz regression curves, so the predicted 

results became closer to the observed in Brazil. Once the model is adapted, it was used to assess the 

efficiency of pharmacotherapy (amfepramone, mazindole, femproporex and sibutramine) for obestity and 

overweight patients in the Brazilian Public Healthcare (SUS). Compared to the current care – dietetic and 

physical activity orientation – the assessed drugs promote discrete incremental cost and gain in overall 

survival. Among those drugs, the ones adding more value are amfepramone and sibutramine, respectively. 

The sole analysis of the economic evaluation results does not allow to infer about incorporating or not 

those drugs in the public system. Such decision must be contextualized with the challenges currently faced 

in Health. The stimuli currently in practice in SUS, push decision makers to decide with the bias of 

shrinking the pressure over the budget of their institutions. Considering this, none of drugs should be 

incorporated since they promote incremental expenses. On the other hand, if the stimuli in the Health 

Market would be based on promoting more health, followed or not by acceptable incremental costs, 

amfepramone and sibutramine could be seen as technologies with more value, in other words, with more 

likelihood to promote health (in this case, life years gained) given an acceptable incremental cost, and, 

hence, more sustainability.   

    

 
 
Key words: Value Based Healthcare, Health Economics; Economic Sustainability; Health 
Economic Evaluation; Pharmacoeconomics; Economic Models; Cardiovascular Diseases; 
Obesity and Overweight.  
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CAPÍTULO 1: ADAPTAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO 
CARDIOVASCULAR DISEASE POLICY MODEL 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 A razão da existência de modelos econômicos reside na capacidade de simplificar o 

mundo real e antever o futuro. O seu uso na recente ciência denominada Economia da Saúde não 

é diferente. Modelos econômicos em Saúde têm por objetivo simplificar a complexa realidade 

do cuidado à Saúde e prever (e estimar) resultados clínicos, econômicos e humanísticos. A sua 

utilidade não se limita em avaliar quão bem performa um determinado medicamento ou 

equipamento médico assistencial (EMA) dentro de um contexto. Políticas públicas, Programas 

de Saúde e até mesmo modelos de reembolso podem ser estudados a partir de modelos 

econômicos. De modo semelhante, a perspectiva adotada para esses estudos é muito versátil, não 

se restringindo unicamente a sistemas de saúde, como o Sistema Único de Saúde (SUS) ou 

operadoras de saúde. Proposições de melhoria no modo que o mercado da Saúde acontece 

atualmente, podem ser testados e os resultados observados através da perspectiva dos diferentes 

stakeholders. 

 A partir dos resultados estimados, modelos econômicos geram indicadores (como a 

Relação de Custo-Efetividade Incremental, RCEI) que permitem inferir se uma determinada 

tecnologia (ou política) é custo-efetiva ou eficiente. No âmbito da Economia da Saúde, o termo 

eficiência é intercambiável ao termo custo-efetivo, o que se interpreta como a capacidade de uma 

tecnologia converter recursos/inputs em resultados/outputs, comparado a outras tecnologias. 

Observa-se, portanto, diferenças conceituais com os termos utilizados na Economia, eficiência 

Produtiva e eficiência de Alocação. Do ponto de vista clínico, o termo custo-efetivo pode se 

referir a análises realizadas a partir de dados de eficácia ou de efetividade. Termos como custo-

eficácia ou custo-eficiente não são comumente utilizados nesta ciência.  

 O desenvolvimento de modelos econômicos pode ser complexo e demandar muitas 

informações a depender do contexto a que se propõe estudar. De maneira geral, modelos 

econômicos avaliando um único cenário, onde há número limitado de indivíduos, como o 

tratamento farmacoterapêutico da psoríase, requere menos informação e possui menor 

complexidade estrutural metodológica. Modelos que são construídos com a capacidade de serem 
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versáteis o suficiente para serem utilizados em diversos cenários exigem um volume de dados 

muitas vezes indisponível ou até mesmo inexistente. A esses modelos, dá-se o nome de Policy 

Models, ou Modelos de Políticas, justamente pela sua capacidade de explorar diferentes cenários 

envolvendo uma grande população, como a de um país.   

 Diante da relevância de modelos econômicos do tipo Policy Models, e da dificuldade de 

se obter dados de vida real (real world data, RWE), métodos estatísticos para adaptar e calibrar 

modelos de uma população para outra surgiram nas últimas décadas. Dentre os diversos desafios 

na área da Saúde, o combate à doenças cardiovasculares chamam atenção, e, por essa razão a 

adaptação de Policy Models nessa área se torna muito relevante.  Policy models sobre doenças 

cardiovasculares podem ser utilizados para testar tecnologias ou políticas para prevenir infarto 

agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, testar tratamentos para o controle de hipertensão 

e tabagismo ou até mesmo testar formas de combate à obesidade e sobrepeso.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 
 

 Calibrar e adaptar o modelo econômico Scottish Cardiovascular Disease Policy Model 

para a população brasileira.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 
 

• Identificar as características da população brasileira estratificado por faixa etária; 

• Criar comandos de macro para automatizar a calibração do modelo matemático; 

• Adaptar o modelo matemático em uma plataforma de acesso livre a todos os 

interessados. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 A revisão de literatura compreende dois grandes tópicos, (I) evidências sobre adaptação 

e calibração de modelos econômicos em saúde e (II) métodos estatísticos e matemáticos 

empregados em avaliações econômicas.  

 

3.1 Adaptação e calibração de modelos econômicos em saúde 
 

 Em avaliações econômicas, modelos matemáticos possuem um papel central em integrar 

informações relevantes acerca de uma doença e intervenções de saúde com o intento de estimar 

custos e consequências para um detetminado horizonte temporal e perspectiva. Modelos são 

baseados em conhecimento científico da condição de saúde (a qual é passiva de ser alterada para 

um determinado horizonte temporal e até mesmo perspectiva), simplificação de suposições e 

parâmetros chave (como probabilidades de evolução da doença) com determinado nível de 

incerteza paramétrica. Portanto, é sensato que se explore a consistência das preições dos modelos 

matemáticos a partir de dados observacionais. A calibração é uma ferramenta muito relevante 

para estimar incertezas paramétricas, assim como aperfeiçoar parâmetros que possuam 

correlações importantes entre duas ou mais variáveis. Com a disseminação da utilização de 

avaliações econômicas em saúde ao redor do globo, torna-se cada vez mais evidente que, para 

algumas perspectivas, mais especificamente populações de determinados países, há importante 

falta ou inacessibilidade a dados que tornem os modelos mais confiáveis. Diante desse contexto, 

o processo de calibração originalmente criado para outra finalidade, passa a ser utilizado para 

ajustar modelos de uma população para outra.  

 A calibração envolve a comparação de outputs do modelo matemático (como taxa de 

prevalência, risco para determinado evento e expectativa de vida) com dados empíricos, levando 

a identificação de valores de parâmetros do modelos que forneçam o correto ajuste de dados 

preditos com dados observados.       

 O universo da literatura no que tange às metodologias para se conduzir adaptação de 

modelos econômicos em saúde é limitada. Baseado em métodos de calibração para simulações 

em Oncologia 1,  a International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 

(ISPOR), no documento Model transparency and validation: a report of the ISPOR-SMDM 

Modeling Good Research Practices Task Force 2 cita metodologia para validação externa, a qual 
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pode ser utilizada para calibração e adaptação de modelos econômicos em saúde. Vanni et al. 

(2011) 3 propoem um processo de calibração de avaliação econômica, as quais representam, mais 

detalhadamente, as mesmas citadas pela ISPOR Task Force 2.  

 O processo de calibração consiste em sete etapas e diferentes métodos para cada etapa. A 

escolha dos métodos para se preencher cada etapa é particular a cada avaliação econômica uma 

vez considerada as suas peculiaridades e limitações. As sete etapas são: 

I. Definição dos parâmetros que devem ser variados nos processo de calibração; 

II. Identificação dos parâmetros alvo (comparação entre dados preditos e observáveis); 

III. Definição da medida de qualidade de ajuste (ou goodness of fit); 

IV. Escolha da estratégia de busca para selecionar valores de parâmetros a serem 

analisados; 

V. Determinação dos critérios de aceitabilidade para a qualidade de ajuste definida 

(critério de conversão); 

VI. Determinação dos critérios que definem a finalização do processo de calibração 

(stopping rule); 

VII. Determinação de como os resultados da calibração serão integrados aos parâmetros 

do modelo econômico. 

 

 A metodologia descrita pela ISPOR Task Force 2 consiste de 5 aspectos, sendo que cada 

um pode apresentar diferente metodologia: 

I. target data: dado empírico do modelo a ser replicado e comparado com dados de vida 

real (ex. expectativa de vida, risco para um determinado evento e custo total, entre outros); 

II. goodness-of-fit metric: medida que será utilizada para testar acurácia dos dados 

replicados pelo modelo em comparação aos dados de vida real (ex. inspeção visual, soma 

do quadrado dos erros, entre outros)  

III. search algorithm: algoritmo criado para testar o modelo matemático com diferentes 

valores de parâmetro para comparar os dados empíricos do modelo (target data) aos 

dados reais (ex. tentativa e erro, busca em grade, busca direta);   

IV. acceptance criteria: critério predefinido pelo pesquisador para determinar se os dados 

empíricos (target data) estão ajustados adequadamente aos dados reais (diferença de risco, 

porcentagem de diferença, entre outros);   
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stopping rule: corresponde à regra pré-definida pelo pesquisador para determinar quando 

o processo de calibração é finalizado. A regra deve, necessariamente, estar relacionada 

ao algoritmo criado.  

  

 A definição de parâmetros que irão variar seja aleatoriamente ou não devem ser 

escolhidas a partir do nível de evidências para corroborar os valores utilizados no caso base ou 

tendo em vista a estratégia criada para integrar o processo de calibração aos parâmetros do 

modelo econômico. Por outro lado, a escolha do target data, ou dado empírico ou ainda dos 

outputs do modelo matemático a serem comparados com os dados reais (observados) deve 

considerar a relevância do parâmetro para o contexto a que se propoe estudar. De modo 

pragmático, o target data é muitas vezes definido partindo-se das evidências disponíveis na 

literatura científica capazes de serm utilizados para o processo de calibração 3.  

 Medidas de goodness-of-fit (GOF) são relevantes para mensurar de forma objetiva quão 

próximo os valores preditos do modelo se assemelham aos valores observados ou de vida real. 

Os métodos mais utilizados são Quadrados Mínimos, Qui-Quadrado e Likelihood 1. 

 O método dos quadrados mínimos consiste em calcular a soma do quadrado dos erros, 

entre dados empíricos do modelo e dados de vida real. Os valores para o parâmetro que irão 

melhor ajustar o dado empírico (target data) ao dado de vida real são aqueles que apresentam os 

menores valores de quadrados mínimos 3.          

 

onde  é o parâmetro a ser aleatorizado, ou o vetor dos parâmetros  ,  representa a 

estimativa dos dados observados para o valor de target data .  representa o output do 

modelo para o target data  dado o valor do parâmetro .  

 O método de Qui-Quadrado se assemelha aos quadrados mínimos. No entanto, esse 

método lida melhor com problemas de níveis de incerteza distintos ao dividir o erro quadrado 

mínimo pelo desvio padrão. Dessa forma, esse método valoriza estimativas com maior nível de 

certeza (menor desvio padrão) e aquelas com maior amostra 3. 
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onde  é o parâmetro a ser aleatorizado, ou o vetor dos parâmetros  ,  representa a 

estimativa dos dados observados para o valor de target data .  representa o output do 

modelo para o target data  dado o valor do parâmetro .  corresponde ao desvio padrão do 

dado observado  de  . 

 Já o método de likelihood é o mais amplamente utilizado. Leva em conta o nível de 

certeza do dado de vida real (observado) e informa o intervalo de confiança de GOF quando se 

refere à distribuição  3.    

 

onde  representa a proporção de valores do target data  preditos pelo modelo ao utilizar 

os inputs do parâmetro .  corresponde a estimativa dados observados para o valor de 

target data . A segunda parte da equação  se refere ao valor 

complementar da  elevado a diferença do tamanho amostral dos dados preditos e 

observados.  

 Como processos de calibração podem envolver mais de um target data métodos de GOF 

somando e ponderando a relevância de GOF para cada target data podem ser desenvolvidos. 

 A geração  de algoritmos (search strategies ou algorithm search) para a automatização 

da calibração torna o processo mais fidedigno, com menor chance de erro e visa assegurar a 

identificação dos valores de parâmetros que aproximam os valores preditos de target data 

comparado aos dados observacionais. Os métodos mais conhecidos são: Grid Search, Random 

Search, Generalized Reduced Gradient, Downhill Simplex (Nelder-Mead) e Simulated 

Annealing method 3. Os métodos mais utilizados são os dois primeiros.  

 Grid search consiste na combinação de dois valores de parâmetros que são selecionados 

para serem testados no modelo. As combinações de valores devem respeitar a lógica da doença 

em estudo. Métodos estimando a correlação entre parâmetros podem ser utilizados para limitar 

as combinações possíveis 4. 

 Random search, por sua vez, consiste em atribuir distribuições estatísticas para cada 

parâmetro e diversos valores aleatórios são gerados e a GOF entre target data e dados reais são 

calculadas. A operacionalização dessas atribuições podem ser feitas a partir do framework 

realizado para análise probabilística 5. A principal vantagem, e, por essa razão ser o método 
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mais utilizado, consiste em se tratar de uma metodologia bastante intuitiva e relativamente fácil 

de programar 3. 

 Os critérios de aceitabilidade (acceptance criteria ou convergence criteria) são processos 

que indicam que os dados preditos e observados possuem semelhanças aceitáveis. Uma forma 

simples de definir o critério de aceitabilidade consiste em identificar, unicamente, valores de 

um parâmetro que gerem GOF menor/igual a um determinado cut-off 1.  

 Entende-se por stopping rule o critério que determina o fim do processo de calibração. 

De modo amplo, existem duas formas: (a) a calibração se encerra quando os dados preditos 

passam a corresponder aos dados observados; (b) o processo conclui quando um número 

específico de simulações, testando diferentes valores para o parâmetro, é realizado 3.  

 Por fim, integra-se os resultados da calibração ao modelo econômico propriamente dito. 

Existem diversas maneiras de se realizar o link entre ambos. A forma mais intuitiva e simples 

consiste em lançar mão de uma estimativa pontual para corrigir ou valorar um parâmetro do 

modelo matemático 3. Outras formas, como a criação de fatores de correção para regressões 

estatísticas 6 ou ajuste de coeficientes, também podem ser utilizados.  

 A falta de padrões e descrição no processo de calibração colocam em xeque a 

credibilidade dos métodos de calibração e, consequentemente, do modelo econômico 

desenvolvido. Dessa forma, ainda que não seja consensual, a metodologia descrita surge como 

o framework mais relevante descrito na literatura científica atual.   

 

3.2 Métodos empregados em avaliações econômicas em saúde 
 

 Estudos farmacoeconômicos auxiliam a criação de políticas públicas, o uso racional de 

recursos financeiros e a incorporação ou não de novas tecnologias oferecidas ao SUS. Para tal, 

estudos considerando a realidade brasileira devem ser conduzidos, pois, sabe-se que a 

extrapolação de resultados farmacoeconômicos de outros países incorre a muitas incertezas 7. 

Ainda não existem modelos brasileiros para avaliação de eventos cardiovasculares primários. 

Tampouco há estudos farmacoeconômico comparando diferentes medicamentos para o 

tratamento da obesidade ou sobrepeso na perspectiva do SUS, considerando uma visão holística 

da casuística e não somente o peso corporal. Importante ressaltar que estudos que se propoem a 
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estudar condições clínicas altamente prevalentes, devem focar em uma população bem definida, 

afinal, no âmbito da obesidade e sobrepeso, espera-se diferentes resultados dos medicamentos 

para pacientes com distintas causas da obesidade 8.  

 

3.2.1 ATS e farmacoeconomia 

 Economia é a ciência que estuda a relação da escassez de recursos com a necessidade de 

escolhas entre diferentes serviços e bens de consumo. A Economia da Saúde por sua vez, é o 

emprego das ferramentas econômicas no cuidado à saúde e, mais exatamente, no auxílio aos 

tomadores de decisão na Saúde. Essa área compreende análises de oferta e demanda, assim como 

favorece a compreensão de decisões e suas consequências concernente ao campo da Saúde 9. 

 A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) surgiu na década de 1980 como resposta à 

exarcebada oferta de tecnologias médicas – medicamentos, materiais, equipamentos e 

procedimentos, sistemas organizacionais e outros – e do aumento dos custos em Saúde sem o 

respectivo crescimento do aporte financeiro para sustentar esse sistema 10. No Brasil, o Ministério 

da Saúde conceitua a ATS como um “processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para 

a saúde, das consequências econômicas e sociais resultantes do emprego de tecnologias, 

considerando os seguintes aspectos: segurança, acurácia, eficácia, efetividade, custos, custo-

efetividade e aspectos de equidade, impactos éticos, culturais e ambientais envolvidos na sua 

utilização” 11. 

 Os métodos empregados na ATS são conhecidos por analisar e sintetizar o conhecimento 

relacionado à saúde. Estudos analíticos compreendem os ensaios clínicos controlados 

randomizados ou não, estudos de coorte, caso-controle e transversais, séries e relato de casos. 

São exemplos de análises de síntese as revisões sistemáticas seguidas ou não de meta-análise, 

modelos ou análises de decisão e análises de custo-efetividade/utilidade 12. O reconhecimento da 

importância das atividades em ATS culminou com a criação da Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde (PNGTS) pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, entidade da 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos que é respondente ao Ministério da 

Saúde. A PNGTS serve de instrumento norteador aos envolvidos com a gestão dos processos de 

avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias no 

Sistema 11. Recentemente foi aprovada a Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, a qual dispõe 

sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, cria 
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a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), destacando ainda mais a 

importância da ATS 13.  

 O inter-relacionamento dos estudos de síntese em saúde com as avaliações econômicas 

ainda são pouco conhecidos. Essas análises econômicas de saúde lançam mão de resultados 

oriundos de outros estudos para avaliar a relação entre custos e desfechos de duas tecnologias 

alternativas que competem entre si. No escopo da Assistência Farmacêutica, esses estudos estão 

compreendidos por uma ciência denominada Farmacoeconomia 14.  

Desde o início da década de 1990 as indústrias farmacêuticas e biotecnológicas têm se 

deparado cada vez mais com exigências relacionadas ao campo da farmacoeconomia e de 

pesquisas de desfecho no momento de buscar reembolso para um novo medicamento, ou 

tecnologia em saúde. É uma tendência entre as agências de ATS de todo o mundo exigirem não 

somente a segurança e eficácia dos novos produtos, mas também as vantagens 

farmacoeconômicas que esta nova tecnologia traz e os diferentes resultados gerados no 

tratamento de uma doença, por exemplo 10.  

 O campo da Farmacoeconomia aplica os princípios e metodologias da Economia da 

Saúde no escopo de tecnologias e políticas de acesso a tecnologias em saúde 15 com o intento de 

medir se o benefício compensa o custo adicionado por uma determinada intervenção. Em outras 

palavras, Farmacoeconomia é o “conjunto de atividades dedicadas, de modo geral, à análise 

econômica no campo da Assistência Farmacêutica, como a gestão de serviços farmacêuticos, a 

avaliação da prática profissional e a avaliação econômica de medicamento e, de modo específico, 

à descrição e à análise dos custos e das consequências da farmacoterapia para o paciente, o 

sistema de saúde e a sociedade” 13. 

 Avaliações farmacoeconômicas vêm ganhando cada vez mais reconhecimento pela 

comunidade científica por serem importantes ferramentas que auxiliam a alocação de recursos 

financeiro finitos da maneira mais eficiente possível na assistência à saúde 10,14,16. O 

reconhecimento dessas técnicas levou o Ministério da Saúde a desenvolver um manual técnico 

que padronizasse os estudos farmacoeconômicos, permitindo assim a comparação entre eles 17. 

A aplicabilidade desses estudos abrangem os setores de reembolso farmacêutico, negociação de 

preços, discussões de formulário, desenvolvimento de guias de prática clínica e comunicações 

aos médicos prescritores. Um estudo em países da Europa mostrou a importância dos resultados 
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farmacoeconômicos no processo de tomada de decisão sob a ótica de gestores daqueles países. 

Ainda que muitos tomadores de decisão não estejam bem familiarizados com as técnicas 

utilizadas e, por essa razão não considerarem as informações provenientes desses estudos, cerca 

de um terço dos respondentes declararam considerar os resultados oriundos de estudos de 

economia da saúde em suas práticas 18. Outro estudo revelou que tomadores de decisão na área 

de assistência médica administrativa pública ou privada, consideram úteis as informações 

farmacoeconômicas, especialmente para atender às coberturas ou reembolsos de novas terapias 
16.  

 A relação de custo-efetividade incremental isoladamente pode ter pouca aplicabilidade, 

com exceção aos caso em que o indicador aponta para tecnologia dominante ou dominada. Passa 

a ser evidente a sua importância quando se tem definido um limiar financeiro (threshold), ou 

seja, o valor máximo ao qual a fonte pagadora está disposta a dispender por um determinado 

desfecho. Há muita discussão acerca do limiar de custo-efetividade. Esse tema culminou com o 

Projeto de Lei no Senado n.415 de 2015 19 requerendo a definição formail de um limiar para o 

desfecho Anos de Vida Salvo. É importante destacar que o conceito do limiar é muito mais amplo 

e não é a definição empírica de determinado limiar de custo-efetividade que tornará o sistema de 

saúde mais eficiente. A começar, existem diversos desfeschos clínicos e humanísticos que podem 

representar o valor de novas tecnologias de uma forma muito mais apropriada que Anos de Vida 

Salvo. Por exemplo, para tecnologias que melhoram a qualidade de vida do paciente, sem 

entretanto, estender o tempo de vida do mesmo o desfecho proposto não é sensível. De modo 

semelhante, para condições em que o tempo de vida proporcionado a um paciente consiste em 

prolongamento de internação em ambientes como Unidades de Terapia Intensivas o desfecho 

proposto também pode não ser a melhor alternative para capturar valor de novas tecnologias 19. 

 As avaliações econômicas, ainda sem a definição de limiar oficial, possuem grande 

utilidade em apontar tecnologias mais baratas e melhores clinicamente e bem como mais caras e 

piores clinicamente. Para essas situações a escolha é relativamente fácil pelo caráter óbvio que 

os resultados propõem. Por outro lado, o valor das avaliações econômicas em saúde também está 

em servir de framework para promover novos modelos de pagamento, seja entre pagador-

hospital, seja profissionais de saúde-hospital, e até mesmo entre outros stakeholders 19. Segundo 

o estrategista Michael Porter, a solução de longo prazo para os sistemas de saúde no mundo, seja 

público ou privado, consiste em promover um ambiente em que haja competição entre resultados 
20. Esses resultados devem, necessariamente, corresponder a desfechos que favoreçam o cliente 
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central desse mercado - o paciente. Dessa forma, provedores de saúde competiriam entre si para 

promover cada vez mais resultados positivos, para que recebessem cada vez mais, em termos 

monetários, dos pagadores. Por outro lado, os pacientes se beneficiarão cada vez mais dessa nova 

estrutura e priorizão atendimentos em centros com melhores resultados, em detrimento dos 

centros com piores resultados. Os pagadores, por sua vez, se beneficiam ao promover mais 

satisfação entre seus clientes/beneficiários. O melhor atendimento à saúde pode, no primeiro 

momento, ser mais caro, mais a experiência mostra que se torna mais vantajosa no longo prazo, 

comparado ao cenário onde a alocação de recursos não é racional 20. Ao promover mais resultados 

positivos ao paciente, mais saudável o mesmo tenderá a estar, requerendo menos serviços 

assistenciais (sabidamente caros) e mais serviços de promoção à saúde (sabidamente mais 

baratos).  Ainda, a disposição a pagar por serviços que sabidamente geram melhores resultados, 

deverá ser maior comparada à disposição de serviços com qualidade mediana/baixa. Essa linha 

de raciocínio para o mercado da Saúde chama-se Value Based Healthcare, ou em português, 

Cuidados em Saúde Baseados em Valor. Dentre os diversos modelos de reembolso entre 

stakeholders, o que chama mais atenção e vem ganhando espaço nessa nova de linha de raciocínio 

se chama Payment for Perfomance, ou Pagamento por Performance (P4P) 20. Novamente, o 

assunto supracitado se relaciona diretamente com avaliações econômicas em saúde, por ser esse 

um excelente framework para evidenciar valor a novas tecnologias. Não se rompe o paradigma 

do mercado de Saúde, migrando para Value Based Healthcare sem compreender o conceito de 

valor de tecnologias, facilmente explorado por avaliações econômicas.  

As técnicas farmacoeconômicas incluem minimização de custos, custo- benefício, custo-

efetividade, custo-utilidade, custo da doença, custo-consequência e outras técnicas analíticas 

econômicas 12 que forneçam informações importantes aos tomadores de decisão, no que tange 

aos cuidados de saúde, para a alocação de recursos finitos e cada vez mais escassos 16. Entretanto, 

para alguns autores, os estudos farmacoeconômicos são aqueles que envolvem a comparação de 

duas ou mais tecnologias quanto aos seus custos e desfechos 11. Sob essa ótica, somente os quatro 

primeiros estudos supracitados seriam essencialmente ditos farmacoeconômicos 14, o que não 

reduz a importância dos demais na definição de prioridades em políticas de saúde 14.  
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3.2.2 Análise de Custo-Minimização 

 As análises de custo-minimização ou minimização de custos são apropriadas para 

conduzir análises econômicas quando dois ou mais medicamentos possuem o mesmo desfecho 

clínico. A aceitabilidade de que os desfechos sejam de fato equivalentes define a força do estudo 
21.  

 Na prática, essa modalidade de avaliação farmacoeconômica apresenta valor e uso muito 

limitados na avaliação de novos agentes farmacológicos, com exceção dos ditos medicamentos 

me-too, moléculas levemente diferentes, mas com mesmo mecanismo de ação e que produzem 

resultados idênticos para os propósitos clínicos práticos ou mensuráveis 16. Uma abordagem 

interessante a esses estudos é a mensuração de custos de uma terapia endovenosa fornecida em 

ambiente hospitalar ou em domicílio por meio de um serviço de Home Care, por exemplo 12,21.  

 

3.2.3 Análise de Custo-Benefício 

 Quando os custos de uma opção terapêutica são comparados aos desfechos mensurados 

monetariamente, trata-se de uma análise de custo-benefício. Uma clara vantagem desse método 

é a possibilidade de se comparar diferentes desfechos desde que valorados em unidade monetária. 

Para gestores e tomadores de decisão, esse tipo de análise é mais facilmente compreendido e, 

portanto, mais considerado em suas escolhas 22,23. Para exemplificar, pode se fazer um paralelo 

com as análises de custo-efetividade, em que o desfecho é mensurado por unidade natural de 

saúde. É mais palpável ao gestor analisar um entre diferentes programas sociais, analisando 

informações que trazem quanto se economiza para cada real investido (análise de custo benefício) 

do que resultados trazendo quanto deve ser investido para cada caso de AIDS evitado, para cada 

indivíduo que pare de fumar ou ainda para cada ano de vida salvo (análise de custo-efetividade), 

por exemplo 12.  

 Uma desvantagem desse tipo de análise é a dificuldade de conversão ou tradução dos 

resultados clínicos e de qualidade de vida, como aumento da resposta PASI75 e anos de vida 

ganho, em unidades monetárias. Somado a isso, tem-se preocupações éticas quanto às atribuições 

de valor monetário à vida humana e às metodologias empregadas para essa valoração 16,23.  
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3.2.4 Análise de Custo-Efetividade 

 Um dos aspectos particulares dessa modalidade de avaliação farmacoeconômica é a 

mensuração dos desfechos em unidades naturais relacionadas ao objetivo clínico de uma doença, 

por exemplo, dias ganhos livres de sintomas, casos prevenidos e sobrevida. Por se tratar de 

desfechos comuns que costumam ser medidos em ensaios clínicos, os profissionais de saúde os 

conhecem bem. Uma limitação é a possibilidade de comparação entre medicamentos que 

produzam somente o mesmo desfecho, como anti-hipertensivos e redução de mmHg e 

hipoglicemiantes e redução de níveis de hemoglobina glicosilada 12.  

 São também denominados por análise de custo-eficácia, dependendo da origem dos 

desfechos considerados. Se forem tomados a partir de ensaios clínicos, alguns autores preferem 

o termo custo-eficácia para indicar que o resultado representa a eficácia e não efetividade. Os 

estudos de custo-efetividade podem ser prospectivos ou modelados. No primeiro, os pacientes 

são randomizados para as alternativas a serem avaliadas, e os resultados são coletados ao longo 

do estudo. Nos estudos modelados, corriqueiramente, os resultados são frequentemente tomados 

a partir de ensaios clínicos, revisões sistemáticas ou meta-análises, e os custos são tomados a 

partir da experiência do mundo real 16,24. Para estudos modelados e de longa duração, onde o 

fator tempo impacta os desfechos avaliados, lança-se mão de ferramentas estatísticas como o 

modelo de estados transicionais para simular cenários no futuro 12.  

 Resultados de análises de custo-efetividade podem ser expressos como: análises de custo-

consequência, em que os custos e desfechos são listados, sem, entretanto haver comparações; 

razões médias de custo-efetividade, em que a somatória dos custos é dividida pela somatória dos 

desfechos, por exemplo, quantos reais são gastos para salvar uma vida. O terceiro formato de 

apresentação dos resultados são as análises econômicas incrementais, ou seja, a relação entre a 

diferença de custos pela diferença dos desfechos de dois tratamentos, também denominada por 

relação de custo-efetividade incremental (RCEI). A RCEI expressa o custo necessário para ser 

obtida uma unidade extra de desfecho avaliado e deve ser entendida como um indicador 

econômico de eficiência. Quando se compara dois ou mais tratamentos e pelo menos um deles 

apresenta maior efetividade ou eficácia, mas a um custo mais elevado, faz-se necessário calcular 

a RCEI 10.  

 Para todas as técnicas analíticas da farmacoeconomia, o que inclui as análises de custo-

efetividade, considera-se uma perspectiva para o estudo, e, sob a ótica dessa fonte pagadora é 
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que os custos serão identificados, quantificados e valorados. A perspectiva mais abrangente é a 

social, em que todos os custos são considerados não importando sobre quem eles incidem. 

Perspectivas mais restritas e comuns em análises de custo-efetividade são a do sistema público 

de saúde, instituições particulares, operadoras de plano de saúde e, ainda, do próprio paciente 25. 

Custos e resultados que ocorrerem no futuro devem ser descontados para o equivalente ao seu 

valor no tempo presente. Dessa forma, os benefícios e custos que serão obtidos e pagos depois 

de decorridos alguns anos, possuem valores diferentes que a extrapolação destes para o presente. 

Para se conhecer os valores futuros, emprega-se a taxa de desconto (discounting) 17.  

 

3.2.5 Análise de Custo-Utilidade 

 Para muitos pesquisadores, a análise de custo-utilidade é um tipo especial de análise de 

custo-efetividade, que utiliza unidades como anos de vida ajustados pela qualidade (QALY – 

Quality-Adjusted Life Years), de modo que diferentes desfechos se encerrem em uma única 

unidade de medida 26. O QALY representa a quantidade de anos vivida em perfeita saúde. Para 

se chegar ao valor de QALY, são necessários valores de morbidade e mortalidade. A morbidade 

é representada pela utilidade (utility) 26 e a mortalidade pela sobrevida de pessoas que estejam 

em determinado estado de saúde. O produto dessas duas variáveis dá origem ao QALY. A 

utilidade é a mensuração de preferência de um indivíduo ou da sociedade para um estado de 

saúde em particular. Pode ser explicada, também, como uma medida de bem-estar frente a um 

estado de saúde específico. A pontuação varia de 0 (morte) a 1 (saúde completa ou melhor bem-

estar imaginável) 9. Estudos de custo-utilidade podem ser expressos por meio da relação de custo-

utilidade incremental (RCUI), a qual é interpretada da mesma forma que a RCEI, com a exceção 

de que as unidades de desfechos são distintas 9. De modo pragmático, a sigla RCEI é utilizada 

para todas as avaliações econômicas em saúde, ainda que o desfecho não seja necessariamente 

baseado em dados de efetividade.  

 Existem formas diretas e indiretas de se obter um valor de utilidade para um determinado 

estado de saúde. As técnicas diretas são denominadas Standard Gamble, Time Trade-Off e a 

Visual Analog Scale 26. A forma indireta, modo mais comum nos estudos de custo-utilidade 

atualmente 27, diz respeito ao uso dos instrumentos de utilidade multiatributos como o 

questionário genérico EQ-5D 28, o qual existe com 3 (3L) ou 5 níveis (5L) 29. Em decorrência 

dos escassos valores de utilidade para as diversas populações no mundo, em muitos estudos de 
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custo-utilidade esses valores são extrapolados da literatura. Para tal, o pesquisador deve se atentar 

às características dos estados de saúde aos quais as utilidades estão atreladas e comparar com as 

de seu estudo. Além disso, a metodologia empregada para a mensuração de preferências – a 

utilidade – deve ser adequada 26.  

 

3.2.6 Modelos matemáticos em avaliação econômica em saúde 

 São quatro os métodos de análise de decisão mais empregados na Economia da Saúde: 

Árvore de Decisão, Estados Transicionais, Simulação por Eventos Discretos e Transmissão 

Dinâmica. Os dois primeiros métodos, são os mais amplamente utilizados, seja pela sua maior 

facilidade técnico-operacional, seja pela sua transparência e por essas metodologias serem 

capazes de representar a maioria das condições clínicas estudadas.   

 

 A árvore de decisão é o mais simples dos modelos de decisão e é representado sob a 

forma de um fluxograma, ilustrando a estrutura lógica de uma escolha sob condições de incerteza, 

incluindo todas as suas consequências com os respectivos valores e probabilidades de ocorrência 
16. A figura 1 a seguir é um exemplo de árvore de decisão que ilustra um cenário em que se deve 

escolher um entre dois antibióticos, A e B (representado pelo nó de escolha, quadrado azul). 

Considerando a escolha pelo antibiótico A, tem-se uma probabilidade de 90% de haver sucesso 

clínico e 10% de fracasso. Tanto o sucesso quanto o fracasso clínico podem estar associados à 

ausência (90%) ou presença (10%) de eventos adversos (representados pelos nó de possibilidade, 

círculo verde). Dessa forma, existem quatro desfechos possíveis após o uso do antibiótico A 

(representados pelo nó terminal, triângulo vermelho). Para cada desfecho existe um custo 

atribuído de R$ 600,00 relativo ao medicamento e R$ 1.000,00 ao tratamento do evento adverso, 

quando presente. O mesmo raciocínio se aplica quando da escolha do antibiótico B, porém 

assumindo diferentes probabilidades e custo de aquisição do medicamento (R$ 500,00). 
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Figura 1 Árvore de Decisão Hipotética 

 A montagem da árvore de decisão pode ser realizada em diversos programas, que 

permitem, posteriormente, o cálculo do custo médio por paciente de cada alternativa terapêutica, 

considerando a probabilidade de ocorrência dos eventos e o custo de cada desfecho. Na análise 

de decisão em questão, o custo médio por paciente de um tratamento com o antibiótico A 

corresponde a R$ 700,00, enquanto para o medicamento B R$ 650,00. Vê-se que o racional por 

trás da árvore de decisão consiste de uma média ponderada dos eventos experimentados. 

Considerando um cenário em que se pretende avaliar se a substituição do antibiótico A pelo B é 

custo-efetiva, faz-se necessário calcular a RCEI, descrita no Seção 3.2.4.  

 

em que,  e  correspondem ao custo e eficácia da tecnologia não incorporada (antibiótico A), 

e  e  correspondem ao custo e eficácia da tecnologia já em uso (antibiótico B).  

 

 O cálculo mostra que para cada sucesso extra obtido com a utilização do medicamento A, 

gasta-se R$ 500,00 a mais, ou seja, RCEI = R$ 500,00/sucesso clínico incremental. Esse 

indicador clínico pode servir para diversos propósitos. Neste exemplo, um deles pode ser o de 

orientar ao tomador de decisão sobre o valor para cada caso de sucesso extra ao ponderar os 
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gastos evitáveis, como tempo prolongado de internação e tratamento com novos antibióticos e 

decidir pela troca ou não do antibiótico 30,31. Nota-se que a limitação dessa ferramenta é o nível 

de complexidade suportado. Modelos de decisão avaliando contextos em que o fator tempo 

possui elevado impacto nos desfechos finais, podem ser explorados de uma forma mais 

inteligível por meio de modelos de estados transicionais 32. 

 

 Os modelos de estados transicionais são uma metodologia flexível e transparente que 

se dividem em dois grandes grupos: Modelos de Markov com Simulação de Coorte e 

Microssimulação baseada em Indivíduos (Simulação de Monte Carlo de 1a ordem) 33. 

 Conceituar um problema de saúde em termos de estados de saúde e estados de transição 

é uma das formas mais corriqueiras e presentes em análise de decisões clínicas, avaliação de 

tecnologias em saúde e avaliação econômicas em saúde. Muitas situações clínicas podem ser 

descritas em termos das condições em que os indivíduos se encontram ("estados"), como eles 

podem se mover entre esses estados ("transições") e a probabilidade de tais movimentos 

ocorrerem ("probabilidades de transição"). Esses modelos são versáteis o suficiente para serem 

utilizados a diferentes populações e doenças, e sua aplicação ocorre na avaliação de intervenções 

para fatores de riscos, screening, procedimentos diagnósticos, stratégias de tratamento, e 

programas de gestão de doenças 34.  

 Alguns modelos de estados transicionais permitem interações entre grupos (ou seja, as 

probabilidades de transição dependem dos estados de outros indivíduos), enquanto outras não 

estimam interações. Alguns permitem que as transições ocorram apenas em intervalos de tempo 

especificados, enquanto outros usam um processo contínuo de espaço de estados33
 . Os modelos 

de estados transicionais podem ser usados para simular uma coorte fechada ao longo do tempo 

ou uma população dinâmica (por exemplo, a população adulta do Brasil). Eles podem simular 

todos os indivíduos simultaneamente (Coorte) ou um por vez (Microssimulação) 33.  

 Na figura 2 está representa um modelo de estado transicional com simulação de Coorte 

(Markov). Cada círculo representa os estados de saúde de uma população: bem, doente ou óbito. 

Cada seta representa as transições possíveis entre esses estados. Ressalta-se que no exemplo 

ilustrado, uma vez que a população fica doente, esta não mais pode voltar ao estado de saúde 

bem. Essa situação pode ser vista em doenças crônicas, por exemplo. Cada transição possui uma 
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probabilidade de ocorrência e cada linha do modelo representa um ciclo, geralmente definido 

como um intervalo de 1 ano. Esse tempo pode ser alterado sempre que pertinente para o cenário 

estudado.  No exemplo, uma coorte com 1.000 pessoas é acompanhada até o final da vida, ou 

seja, até que todas as 1.000 pessoas se encontrem no estado de saúde  óbito. A modelos com esse 

horizonte temporal, denomina-se modelos com horizonte temporal lifetime 35. É importante 

destacar que no modelo ilustrado as probabilidades são as mesmas para todos os ciclos. Dessa 

forma, trata-se de um modelo do tipo Cadeia de Markov. Quando as probabilidades são regidas 

por regressões estatísticas, como análises de sobrevida, ou por probabilidades pre-definidas para 

cada ciclo e organizadas na forma de tabela, diz-se que o modelo é do tipo Processo de Markov. 

Esses frameworks não capturam interações, mas modelam uma única coorte e somente permite 

que transições ocorram um intervalo de tempo especificado (ciclos) 35. 
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Figura 2 Modelo de Estado Transicional - Simulação de Coorte (Cadeia de Markov) 

 A principal vantagem dos modelos de estados transicionais do tipo Coorte é que eles são 

relativamente simples de desenvolver, depurar, comunicar e analisar usando programas fáceis de 

utilizar, desde que o número de estados não sejam muitos 35. A principal desvantagem é o 

pressuposto subjacente de que as probabilidades de transição não dependem do histórico, ou seja, 

dos estados de saúde transitados e do tempo despendido em cada um deles 36. Em outras palavras, 

A probabilidade de óbito de um doente na figura 1 é o mesma se o indivíduo ficou 1 ano no 

estado de saúde doente ou dez anos no mesmo estado, e as informações vividas no estado de 

saúde bem não são levadas em conta. Uma forma de lidar com essa limitação - propriedade 

Markoviana, também definida como a ausência de memória do modelo - é a criação de tunnel 

states (ou estados de túnel) dentro de cada estado de saúde existente 37. A depender da quantidade 

demandada de tunnel states o modelo passa a ficar pouco transparente e muito complexo (state 

explostion).    

 Os modelos de estados transicionais do Tipo Microssimulação não estão limitados à 

propriedade Markoviana pois simulam um indivíduo por vez (Figura 3) 33. Essas 
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microssimulações lançam mão da simulação de Monte Carlo de 1a ordem: quando um indivíduo 

passa por um nó de possibilidade, o ramo a ser escolhido é dependente de um número aleatório 

gerado naquele instante.   

 

 

Figura 3 Modelo de Estado Transicional - Microssimulação 

 As probabilidades de transição continuam existindo na microssimulação, mas são 

utilizadas para ponderar a escolha do número aleatório o qual indicará para qual estado de saúde 

o indivíduo irá no próximo ciclo. Essas equações podem ser enriquecidas com dados prévios 

(estados de saúde anteriores e tempo em cada estado de saúde) do indivíduo para calibrar a 

geração do número aleatório 37.  

 Enquanto modelos de coorte analisam uma coorte única progredindo através dos estados 

de saúde simultaneamente (o que não permite distinguir um indivíduo de outro), 

microssimulações mantêm o track de cada indivíduo no histórico do modelo (track variables). 
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Essa característica permite a redução de diversos estados de saúde requeridos na simulação de 

coorte 33. A principal desvantagem da microssimulação é que a mesma demanda computadores 

capazes de processar elevada quantidade de dados. Em alguns projetos, é possível que sejam 

simulados milhões de indivíduos para que se obtenha resultados estáveis para os desfechos de 

interesse, além de a depuração desse tipo de modelo ser mais complexa 34. 

  A escolha entre utilizar simulação de coorte ou microssimulação deve ser pautada por 

diversos aspectos, a citar: as características da população que devem ser levadas em conta pelo 

modelo (ou seja, descritores de estado ou variáveis de rastreamento) para predizer os desfechos 

escolhidos 33. Essas características dizem respeito à necessidade de se conhecer os estados 

passados, fatores de risco, tempo no estado e tempo desde o último evento. De modo geral, se 

essas informações forem determinantes para as probabilidades de transição, então deve-se 

priorizar a utilização de microssimulação. Outro fator limitante, é a disponibilidade de dados. A 

microssimulação demanda maior nível de detalhamento e de informações de uma determinada 

população e intervenções. Quando essas informações não estão disponíveis, a escolha de métodos 

mais limitados, como a simulação de coorte, ainda pode trazer estimativas confiáveis porém com 

nível de incerteza mais elevado 33. 

 A simulação de eventos discretos (DES) é uma forma de modelagem baseada em 

computador que oferece uma abordagem intuitiva e flexível para a representação de sistemas 

complexos 38. Ele pode ser utilizado em uma gama de aplicações nos cuidados à saúde. A maioria 

das aplicações envolve análises de sistemas de serviços, onde o objetivo geral é melhorar a 

organização das atividades prestadas. Mais recentemente, o DES é cada vez mais aplicado para 

avaliar tecnologias específicas no contexto da avaliação da tecnologia da saúde 38. 

 Nos cuidados à saúde, a DES é capaz de avaliar eventos que ocorrem a um indivíduo e 

como esse indivíduo interage com outras pessoas,  com o sistema de saúde e  com o ambiente 

geral. O termo "discreto" refere-se ao fato de que DES se move no tempo em intervalos discretos 

(ou seja, o modelo salta do tempo de um evento para o tempo do próximo evento). Além disso, 

tem-se que os eventos também são discretos (mutuamente exclusivos). Esses fatores dão à DES 

a flexibilidade e a eficiência para serem utilizadas para lidar com diversos problemas 39. 

 Todas as DES representam um ambiente ou um sistema, que pode ser um local 

específico (por exemplo, um hospital) ou, em geral, uma doença particular em uma população 

definida (por exemplo, pessoas com doença cardiovascular no Brasil). Uma estratégia é uma 
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política ou configuração alternativa do sistema, onde a finalidade do modelo é comparar 

alternativas para identificar qual melhor atende aos critérios do tomador de decisão 39. 

 Os parâmetros fundamentais da DES correspondem a entidades, atributos, eventos, 

recursos, filas de espera e tempo 38.  

 As entidades são objetos que possuem características próprias, histórico de eventos, 

consumo de recursos e, se necessário, devem entrar em filas por determinado tempo para ter 

acesso a alguma intervenção. Nos modelos de cuidados à saúde, entidades são tipicamente 

pacientes, mas podem ser outras pessoas (por exemplo, cuidadores) ou órgãos ou instituições. As 

entidades podem ser criadas no início do modelo ou durante a simulação, quando se é pertinente 

para o cenário em questão (por exemplo, quando um novo paciente chega a uma clínica ou 

desenvolve uma doença). O tempo de relevância para uma entidade dentro do modelo pode ser 

um subconjunto do tempo da simulação (em termos práticos, entidades individuais podem entrar 

e deixar o modelo a qualquer momento entre os tempos de início e término do modelo) 38.  

 Os atributos são características específicas de cada entidade que permitem a transmissão 

de informações (por exemplo, idade, sexo, raça, estado de saúde, eventos passados, qualidade de 

vida e custos acumulados). Esses valores podem ser usados para determinar como uma entidade 

responde a um dado conjunto de circunstâncias (por exemplo, tempo e tipo de eventos passados 

podem influenciar a probabilidade e o tempo dos eventos subsequentes). Os valores dos atributos 

podem ser modificados a qualquer momento durante a simulação, ou ainda, podem ser agregados 

com os de outras entidades ou analisados mais fora da simulação 38. 

 Os eventos são amplamente definidos como coisas que podem acontecer a uma entidade 

ou ao meio ambiente. Um evento pode ser a ocorrência de condições clínicas, como o início de 

uma condição (por exemplo, acidente vascular cerebral), uma reação do medicamento utilizado 

ou a progressão de uma doença para uma nova etapa; uso de recursos (por exemplo, admissão no 

hospital); decisão clínica (por exemplo, alteração na dose); ou mesmo experiências não 

relacionadas diretamente aos cuidados em saúde (por exemplo, falta no trabalho). Os eventos 

podem ocorrer, e se repetir, em qualquer sequência lógica 38.  
 
 Um recurso é um objeto que fornece um serviço para uma entidade. DES representa a 

disponibilidade de recursos em pontos relevantes (por exemplo, uma clínica com três médicos é 

mais provável que veja um paciente mais cedo do que uma clínica com um médico somente). Ao 
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representar recursos, a DES pode capturar fatores espaciais, como o número de consultórios 

disponíveis ou a distância entre uma ala e um cirurgião. Se um recurso estiver "ocupado" quando 

uma entidade precisa, então essa entidade deve aguardar, formando uma fila de espera 38.  

 As filas de espera podem ter uma capacidade máxima, e diversos critérios podem ser 

adotados para priorizar entidades nessa fila. De modo geral, as filas de espera seguem a 

abordagem first in - first out. No entanto, na área da saúde, há situações em que entidades devem 

receber prioridade sobre outras (como em uma triagem de um pronto atendimento, por exemplo). 

Esses aspectos podem ser modelados por meio das filas de espera 38. 

 Um componente fundamental da DES é o próprio tempo. Um relógio de simulação 

explícito (iniciado no início da execução do modelo) acompanha o tempo. Referenciar este 

relógio torna possível acompanhar os períodos entre eventos (por exemplo, o tempo de 

permanência hospitalar, o tempo gasto com sintomas e a sobrevida). O tratamento discreto do 

tempo significa que o modelo pode avançar eficientemente para o próximo tempo do evento, sem 

desperdiçar esforço em cálculos interinos desnecessários (por exemplo, um paciente não pode ter 

nada acontecendo por 2 anos e, em seguida, ocorre um infarto do miocárdio com ambulância, 

tratamento, acidente vascular cerebral , e outros eventos ocorrendo dentro de minutos) 38. 

 Outros conceitos importantes incluem a interação, que ocorre sempre que uma entidade 

compete com outra sobre um recurso e o comportamento emergente, que é o comportamento 

característico do sistema como um todo, como a superlotação espontânea em salas de emergência 

porque as cirurgias eletivas são agendadas apenas uma vez por semana, por exemplo 38. 
 
 
 
 DES é uma escolha particularmente assertiva quando os pacientes estão sujeitos a riscos 

múltiplos ou concorrentes (competing risks) 40. Embora isso possa ser aproximado nos modelos 

de estados transicionais lançando-se mão de ciclos curtos, isso pode levar a tempos de execução 

muito elevados porque o modelo deve verificar se cada evento ocorreu durante cada ciclo do 

modelo 40. DES também é uma boa alternativa quando muitas características do paciente devem 

ser levadas em consideração, especialmente se elas mudam ao longo do tempo, quando o que 

acontece a seguir depende do que aconteceu antes, quando os efeitos das decisões tomadas ao 

longo do caminho (em vez de apenas no início) são de interesse e sempre que os processos de 

cuidados à saúde ou doença envolvem uma série de eventos associados 41,42. 

 Existem duas categorias de aplicações de DES em cuidados à saúde: recursos não restritos 

(non-constrained models) e modelos de recursos restritos (constrained models) 38. Os modelos 
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de recursos não restritos pressupoem que todos os recursos necessários estão disponíveis 

conforme necessário, sem limitações de capacidade. De maneira semelhante, árvores de decisão 

e estados transicionais possuem o mesmo pressuposto. Em contrapartida, modelos de recursos 

restritos incorporam explicitamente essas limitações de capacidade. Eles representam interações 

indiretas entre indivíduos, envolvendo geralmente entidades múltiplas (por exemplo, pacientes) 

competindo por acesso a recursos (por exemplo, para consultas clínicas ou doadores) e esperando 

em filas. A análise de cenários retratando a demanda de pacientes por recursos específicos e seu 

status de prioridade em uma fila é claramente uma situação em que DES é apropriada 38. 

 O DES também pode ser usado para modelar interações mais complexas e diretas entre 

indivíduos (por exemplo, transmissão de doença). Esta "modelagem baseada em agente" - uma 

extensão do DES -fornece uma representação mais detalhada das interações entre agentes. Um 

agente é uma entidade com lógica embutida que determina como ela responde às circunstâncias 

específicas do modelo em questão 38,43. 

 Diferente da árvore de decisão e modelo de estados transicionais, onde o framework é 

intuitivo e os cálculos facilmente compreendidos e visualizados na própria estrutura do modelo, 

na DES as equações não são facilmente interpreteadas e o esquema geral do modelo consiste em 

um fluxo lógico dos caminhos que uma entidade pode percorrer. Na figura 4, mostra-se como 

exemplo uma DES utilizada para otimizar o fluxo de pacientes em uma unidade de pronto 

atendimento em Gana 36.      

 
Figura 4 Simulação de Eventos Discretos - fluxo de pacientes em pronto atendimento 

 

 Por fim, a modelagem por meio de transmissão dinâmica possui muita relevância na 

análise de doenças transmissíveis. A natureza dessas condições clínicas difere-se da maioria de 

outras doenças avaliadas na economia da saúde. A probabilidade de um indivíduo suscetível 
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tornar-se infectado em qualquer momento (a força da infecção) está relacionada ao número de 

indivíduos infectados na população. Quando o número de infectados muda ao longo de um 

determinado período de tempo, a força de infecção muda concomitamente. Essas interações não-

lineares produzem dinâmicas de transmissão que requerem análise específica ao modelar uma 

intervenção que tenha um impacto direto/indireto na transmissão de um patógeno. Assim, há 

efeitos em nível populacional, além daqueles acumulados pelos indivíduos e cuidadores, 

diretamente avaliados. O mesmo não ocorre para doenças não-transmissíveis. Por exemplo, 

reduzir a prevalência de doença cardíaca não gera implicação ao risco de doença cardíaca em 

outros indivíduso. Se cada caso é tratado, novos casos ainda surgem e os benefícios gerais para 

a saúde podem ser estimados pela soma dos benefícios individuais.  

 Essa diferença é fundamental e, no entanto, muitas vezes ignorada por analistas. Em uma 

revisão recente de estudos de custo-efetividade de programas de vacinação, apenas 11% dos 208 

estudos usaram uma abordagem que poderia incorporar esses efeitos direta ou indiretamente 44.  

 Os modelos de transmissão dinâmica (geralmente denominados modelos "dinâmicos") 

são capazes de reproduzir os efeitos diretos e indiretos que podem surgir de um programa de 

controle de doenças transmissíveis. Eles diferem de outros modelos (estáticos) que assumem um 

risco constante de infecção (às vezes referido como a "força da infecção"): é função do número 

de indivíduos infecciosos (ou partículas infecciosas, como ovos de vermes intestinais) na 

população (ou o meio ambiente) em um determinado momento. Se uma intervenção reduz esta 

associação de infecciosidade, o risco para os indivíduos suscetíveis não infectados diminuirá. Ou 

seja, indivíduos não atingidos pelo programa ainda podem se beneficiar com um menor risco de 

infecção. Os modelos utilizados podem ser deterministas ou estocásticos; individual ou baseado 

em coorte; incluir resultados econômicos e de saúde ou ser análises epidemiológicas autônomas; 

sejam simples explorações do sistema ou seja muito detalhado com muitos parâmetros. Todos 

compartilham a mesma característica distintiva - que o risco de infecção depende do número de 

agentes infecciosos em um determinado momento 44.   

 Os modelos dinâmicos são importantes em duas circunstâncias: 1) quando uma 

intervenção afeta a ecologia de um patógeno, por exemplo, aplicando pressão de seleção 

resultando em substituição de cepas, por exemplo, e 2) quando a intervenção afeta a transmissão 

de doenças. Um modelo estático é aceitável se os grupos-alvo elegíveis para intervenção não 

forem epidemiologicamente importantes (por exemplo, avaliação da vacinação contra 
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hepatite A em viajantes de países de baixa ou alta incidência), ou quando se prevê que os 

efeitos de imunização de um determinado grupo sejam inteiramente diretos (por exemplo, 

vacinação dos idosos contra influenza ou doença pneumocócica). Os modelos estáticos 

também são aceitáveis quando suas projeções sugerem que uma intervenção é custo-efetiva, 

e os efeitos dinâmicos aumentariam ainda mais essa vantage econômica (por exemplo, 

através da prevenção de casos secundários). A adoção de tal abordagem, que subvaloriza uma 

intervenção, pode levar a uma diminuição da decisão da saúde pública se os formuladores de 

políticas usam tais estimativas para decidir sobre a alocação ótima de um orçamento limitado de 

cuidados de saúde 44. 

 A transmissão reduzida nem sempre resulta em ganhos líquidos de saúde e econômicos; 

em particular, o aumento da idade de infecção pode ser associado à redução da saúde devido ao 

espectro de doenças em pacientes idosos. Além disso, os efeitos de substituição foram relatados, 

por exemplo, em doença pneumocócica, que podem limitar ganhos de saúde devido a outros 

subtipos de bactérias "substituindo" aqueles removidos pela vacinação. Quando os modelos 

estáticos projetam intervenções como não custo-efetivas, dominadas ou próximas dos limiares 

definidos, deve ser realizada uma modelagem dinâmica suplementar para avaliar se a inclusão 

de efeitos indiretos de imunidade, substituição e mudanças de idade alteram a relação custo-

efetividade projetada. Embora os efeitos indiretos possam ser incorporados através de uma 

estrutura estática, há riscos de a análise sub ou superestimar os benefícios, os quais devem ser 

discutidos, e quando possível validados externamente. Os fluxogramas desenvolvidos pela 

Organização Mundial da Saúde para a avaliação de programas de imunização podem ser úteis 

para orientar a decisão sobre modelos dinâmicos versus estáticos 44. 

 

Modelo Conceitual (Conceptual Model) 

 O desenvolvimento apropriado de um modelo começa com a compreensão do problema 

que está sendo representado. De modo geral, o objetivo de modelos econômicos na área da saúde 

é informar decisões médicas e questões de alocação de recursos relacionadas à saúde. A 

conceituação do modelo se dá por duas grande óticas: a conceituação do problema, que converte 

o conhecimento do processo de saúde em uma representação do problema; e a conceituação do 

próprio modelo, quais as características de determinada modelagem atendem às necessidades 

do problema que está sendo representado. 
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 Talvez nenhuma outra palavra no léxico do analista em avaliação econômica em saúde 

promova tanta confusão entre os observadores leigos do que a palavra "modelo". Isso se deve ao 

diferentes usos da palavra “modelo”, em outras ciências, como a estatística. Na economia da 

saúde, a maioria concordaria que um modelo é uma representação simplificada da realidade. O 

propósito de um modelo é informar as decisões médicas e as questões de alocação de recursos 

relacionadas à saúde. Seu papel é auxílio normativo à tomada de decisão 45. Há metodologia 

proposta e boas práticas para a realização do modelo conceitual 46. No Brasil a realizaão de 

modelos conceituais previamente à realização de estudos econômicos ainda é pouco difundida, 

o que pode colocar em risco a confiabilidade dos modelos que são desenvolvidos.  

 

3.2.7 Análise de Sensibilidade  

 

 Por ser uma ferramenta que tenta representar o que acontece na realidade, modelos 

matemáticos apresentam limitações. É de suma importância conhecê-las para que sejam 

consideradas na análise de sensibilidade e ponderadas nas tomadas de decisão. Três fontes de 

vieses são importantes em estudos farmacoeconômicos: variabilidade (utilização de inúmeras 

fontes de dados), confiabilidade (qualidade dos dados utilizados) e incerteza (escolha e uso de 

dados adequados) 47. 

 De modo a reduzir os vieses de variabilidade e confiabilidade, preconiza-se seguir os 

princípios da saúde baseada em evidências para a escolha das fontes de dados e as informações 

recomendadas na Diretriz Metológica do Ministério da Saúde 48.  

 A fonte de viés incerteza, divide-se em incerteza metodológica (uso correto do método 

analítico), incerteza estrutural (fidedignidade da modelagem com a realidade) e incerteza 

paramétrica (incerteza nos valores utilizados) 47. Incertezas metodológicas são dirimidas 

seguindo os preceitos básicos de boas práticas de modelagem, descritos em diversas diretrizes 

metodológicas 2,48,49. Por fim, a incerteza estrutural é explorada avaliando desenhos alternativos 

do modelo e as incertezas paramétricas por meio de análise de sensibilidade.  

 Dois métodos de análise de sensibilidade são amplamente utilizados em estudos de ACE: 

análise univariada determinística (one-way sensitivity analysis) e análise de sensibilidade 

probabilística (probabilistic sensitivity analysis, PSA) 5,50. Análise univariada avalia um 
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parâmetro por vez do modelo matemático, alterando o seu valor dentro de um intervalo pré-

especificado (geralmente intervalo de confiança 95%). Seu principal objetivo corresponde a 

identificar parâmetros críticos do modelo, ou seja, aqueles capazes de alterar drasticamente o 

resultado final 7.   

 Por sua vez, PSA é capaz de levar em conta todos os parâmetros do modelo de uma única 

vez. O valor de cada parâmetro é escolhido de maneira randômica, respeitando a distribuição 

estatística que corresponde à natureza de cada parâmetro. Seu principal objetivo é explorar a 

incerteza paramétrica dos parâmetros que compoem o modelo e o seu impacto no resultado final 
5,7,50.  

 

 Outra modalidade de análise de sensibilidade, amplamente utilizada na Análise de 

Decisão, é denominada Value of Information (VOI), ou Valor da Informação. De maneira 

pragmática, pode-se interpretar o resultado da análise de VOI, como o montante financeiro que 

o tomador de decisão estaria disposto a pagar pela informação perfeita, imediatamente antes de 

decidir. A esse indicador, dá-se o nome Expected Value of Perfect Information (EVPI), ou em 

português, Valor Esperado da Informação Perfeita 51.  

 O EVPI é calculado a partir das análises de sensibilidade probabilística. Pode-se afirmar 

que o processo de estimativa de EVPI valora quanto custa as incertezas paramétricas que 

compõem o modelo econômico. Outra maneira de se interpretar a mesma situação, seria a de se 

estimar o quanto custaria tomar uma decisão equivocada, a partir dos dados existentes 

(sabidamente imperfeitos, possui possuem incertezas paramétricas). O EVPI pode ser utilizado 

para identificar a necessidade de mais estudos com o intento de reduzir a imperfeição dos dados 

existentes e, portanto, realizar uma tomada de decisão com maior probabilidade de assertividade. 

Logicamente, o máximo que se estaria disposto a pagar por mais pesquisas, corresponde ao custo 

máximo oriundo de uma tomada de decisão equivocada a partir dos dados existentes no momento 
52.  

 

em que  é a probabilidade de o modelo apresentar as combinações dos valores  de cada 

parâmetro do modelo, e  corresponde ao payoff do modelo quando os parâmetros  possuem 
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os valores . No que tange à economia da saúde,  corresponde ao melhor valor de net 

monetary benefit (NMB) obtido dentre as tecnologias sob avaliação. 

 Como o valor final de EVPI é dependente de NMB, tem-se que o EVPI é dependente da 

disposição a pagar (ou limar).  

 

onde  corresponde à quantidade de benefício proporcionada e   o custo total gerado pela 

tecnologia , e  o limiar de custo-efetividade 53.  

 No âmbito de avaliações econômicas em saúde, o EVPI é apresentado em um gráfico 

como função da disposição a pagar.  

 O EVPI leva em conta a incerteza paramétrica do modelo como um todo, ao passo que o 

Expected Value of Partially Perfect Information (EVPPI) calcula o valor de informação perfeita 

para cada parâmetro do modelo individualmente. Essa ferramenta é extremamente rica pois tem 

a capacidade de mostrar qual parâmetro do modelo promove o maior risco de promover gastos 

desnecessários, em caso de uma decisão equivocada. Curiosamente, nem sempre o parâmetro 

com maior incerteza paramétrica é aquele que promove mais impacto em termos de custo para a 

perspectiva do estudo 51. 

 O racional do EVPPI assume que, um parâmetro por vez, possui informação perfeita 

enquanto todos os demais parâmetros dos modelos permanecem imperfeitos. Quanto mais alto 

for o valor de EVPPI mais relevante é o parâmetro em questão para a tomada de decisão. Não 

por acaso, o valor de EVPPI é o máximo que se esperaria pagar para obter a informação perfeita 

a um determinado parâmetro 51.     

 

3.2.8 Probabilidades tempo-dependentes em avaliação econômica em saúde 
 

 Independente do método de análise de decisão definido para a realização de uma análise 

econômica em saúde, probabilidades de ocorrência de eventos são sempre elementos chave 

para representar uma condição clínica ou história natural da doença. De maneira ampla, as 

probabilidades utilizadas nos modelos matemáticos podem ser tempo-dependentes ou não. Para 
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as probabilidades tempo-dependentes, há duas maneiras de se trabalhar com elas em modelos 

econômicos em saúde: abordagem tabular ou utilizando funções.  

 

Abordagem Tabular 

 A abordagem tabular para implementar tempo dependência é a maneira mais simples de 

se lidar com essa questão. Basicamente, cria-se uma tabela em que na primeira coluna são 

identificados index (geralmente o ciclo a que se pretende atribuir a probabilidade, para modelos 

de estados transicionais) e na segunda coluna o valor da probabilidade a ser utilizada. Outras 

colunas podem ser criadas para informar probabilidades que dependam de outras características, 

como o sexo e idade da população (simulação de coorte) ou idade do paciente (microssimulação). 

A maneira de se implementar o uso das tabelas e softwares como Microsoft Excel ou Tree Age 

são específicos para essas plataformas e requerem conhecimento das ferramentas disponíveis.     

Index (Ciclo) Feminino Masculino 

1 0,20 0,27 

2 0,23 0,29 

... ... ... 

x 0,27 0,31 

 

Aboragem utilizando funções estatísticas 

 Além de ser uma forma mais sofisticada de se lidar com a questão, a utilização de funções 

permite realizar diversas outras análises, além de aprimorar a análise de sensibilidade.  

 Quando há disponível dados em nível de paciente dispostos em tempo para um 

determinado evento, é possível se calcular a probabilidade como uma função do tempo. A técnica 

estatística que permite esse tipo de análise se chama survival analysis, ou análise de sobrevida. 

Apesar de o nome sugerir mortalidade como evento, essa técnica pode ser utilizada para a maioria 

dos eventos tempo dependentes. É importante frisar que a utilização desta ferramenta incorre a 

um conhecimento prévio dos princípios de análise de sobrevida. Dados utilizados para a análise 

possuem características como: tendência de distorção positiva (positively skewed) e usualmente 

possuem censuras. O valor das funções estatísticas vai muito além da implementação no modelo 

de probabilidade tempo-dependentes. A Seção 3.2.9  explora essas questões.  



50 

 

3.2.9 Análise de Sobrevida em Avaliação Econômica (Survival Analysis) 
 

 Escores de risco têm a característica de serem capazes de predizer o risco de um 

determinado evento ocorrer em um dado período de tempo. Análise de Sobrevida, ou em inglês 

survival analysis 54, é um termo utilizado para designar um conjunto de métodos estatísticos 

utilizados especificamente para analisar longitudinalmente uma série de dados onde o tempo para 

o evento (time to event) é um marcador explícito para indivíduos que são seguidos ao longo do 

tempo. A análise de sobrevida tem como resultado a estimativa da função de sobrevida (survival 

function, S(t)) e função de risco (hazard function, h(t)). A S(t) provê para um determinado 

período de tempo, a probabilidade de sobreviver (ou não apresentar qualquer outro evento além 

de morte) até um momento específico.  

S(t) = Pr(T > t) 

onde t corresponde ao tempo inicial do período e T o momento final deste.  

 A h(t) fornece a chance instantânea (e não probabilidade) por unidade de tempo de um 

determinado evento ocorrer, ao considerar que um indivíduo tenha sobrevivido até o tempo 

especificado.  

h(t) = f(t) / S(t) 

onde f(t) corresponde à função de densidade probabilística (probability density function).  

 Desenvolver modelos de regressão estatística para a análise de sobrevida, estimar 

sobrevida e riscos por meio de técnicas de regressão múltipla é inapropriado por duas principais 

razões: (1) Normalidade não pode, de modo geral, ser assumida. Afinal, dados empíricos 

mostram usualmente que dados de sobrevida ao longo do tempo não possuem distribuição 

Normal. (2) Observações são censuradas (censored data) quando a informação ao longo do 

tempo é incompleta 54.  

 A censura (censoring) pode ocorrer de três formas em bases de dados oriundos de estudos 

longitudinais:  

• censura à esquerda (left censoring): ocorre quando um indivíduo sofre o evento de 

interesse antes do início do estudo; 



51 

• intervalo de censura (interval censoring): ocorre quando se perde o follow-up de um 

indivíduo durante o estudo e, depois, o mesmo indivíduo retorna ao estudo;   

• censura à direita (right censored): dos três tipos, o mais frequentemente presente em 

bases de dados. Ocorre quando (a) um paciente perde em definitivo o follow-up durante 

o estudo sem, entretanto, ter experimentado o evento de interesse ou, (b) uma pessoa 

experimenta o evento de interesse após o fim do estudo ou (c) quando o indivíduo 

apresenta múltiplas censuras, ou seja, a pessoa experimenta o evento mais de uma vez 

após o estudo (ou período de observação).    

 

Figura 5 Ilustração das três formas de censored data (censura de dados)

 

 Na Figura 5 tem-se que as linhas pontilhadas na vertical correspondem ao tempo de 

follow-up de um estudo avaliando a ocorrência de um determinado evento (não absortivo) pela 

primeira vez (sendo representado por “X”) durante a vida de um paciente (linhas horizontais). 

Tem-se que o paciente 1 jamais tinha apresentado o evento de interesse antes do estudo, passou 

pelo mesmo sem experimentar o evento (dado com censura à direita). Para o paciente 2, o 
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evento ocorreu mas não foi detectado pelo estudo, pois ocorreu antes do início do follow-up 

(censura à esquerda). O paciente 3 perdeu parte do follow-up durante o estudo (linha horizontal 

pontilhada). Dessa forma, não se sabe se experimentou ou não o evento em estudo (intervalo 

de censura). O paciente 4 nunca havia sofrido o evento de interesse e passou pelo estudo sem 

experimentá-lo. No entanto, após o término do período de observação esse apresentou o evento 

(censura à direita). O paciente 5, por alguma razão, perdeu o seguimento durante o estudo. 

Portanto, não se sabe se o mesmo sofreu ou não o evento (censura à direita). Por fim, o paciente 

6 apresentou o evento pela primeira vez durante o período do estudo (dado completo, não 

apresenta censura). 

   De maneira intuitiva, entende-se que a censura corresponde a um tipo particular de 

ausência de dados (missing data), o qual não pode ser levado em conta com técnicas 

convencionais de regressão múltipla. A análise de sobrevida busca incorporar informação de 

observações censuradas e não censuradas para a estimativa de parâmetros que compõem o 

modelo. Considerar a censura dos dados geradas ao acaso e que não sejam informativas é 

usualmente relevante em análise de sobrevida para evitar vieses estatísticos nos resultados 

obtidos 54.  

 Existem três principais abordagens em análise de sobrevida: não-paramétrica, semi-

paramétrica e paramétrica. Cada uma delas é descrita abaixo:  

Abordagem não paramétrica 

 Essa abordagem consiste unicamente nos dados observados para estimar a sobrevida 

relativa para uma população de interesse. Não são realizadas suposições em termos de 

distribuição estatística nessa modalidade de análise. Os objetivos da abordagem não paramétrica 

consistem em comparar os tempos de sobrevida relativa entre dois diferentes grupos.  

 A tábua da vida ou abordagem atuarial é utilizada em situações em que é conhecida, para 

um determinado grupo de interesse, o número de eventos que ocorrem ao longo de um período 

de observação, mas não se sabe quando os eventos ocorrerão. Essa abordagem estima o tempo 

para o evento ao dividir o período de observação em intervalos igualmente dividos e assume que 

o número de eventos são espaçados igualmente ao longo desses períodos. O resultado assume 

que a probabilidade de um evento é a mesma para cada intervalo. De modo geral, essa abordagem 

não é apropriada para desenvolver escores de risco uma vez que é sabido que os riscos não são 
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uniformes ao longo do tempo e, por exemplo, aumenta de acordo com a idade. Métodos mais 

sofisticados estão atualmente disponíveis.  

 A abordagem de Kaplan-Meier é a mais comum dentre as não paramétricas podendo ser 

utilizada quando se sabe quando o evento de interesse ocorre. A aplicabilidade da abordagem de 

Kaplan-Meier se dá quando o tempo não é contínuo mas, ao invés, a distribuição ocorre de 

maneira discreta com a incidência dos eventos definidas de maneira consecutiva ao longo do 

período de observação. A suposição de que a censura seja independente do tempo é feita dessa 

forma com a finalidade de ao final do período de observação apresentar população representativa 

de todos os indivíduos.     

 Assuma que “di” seja o número de mortes no tempo t(i), e que “ni” seja o número de 

pessoas vivas imediatamente antes do tempo t(i). A chance de morte é representada da seguinte 

forma: 

h(t) = (ni - di) / ni 

 Entretanto, essa abordagem também não é apropriada para estimar escores de risco, em 

que o objetivo seja estimar a relação entre os fatores de risco (medidos continuamente ou 

categoricamente) e o risco dos eventos. Portanto, uma abordagem envolvendo regressão 

estatística se faz necessário.    

Abordagem semi paramétrica  

 O modelo de regressão de Cox é um modelo semi-paramétrico que não faz suposição 

sobre a forma da h(t) basal, mas assume que a razão dos riscos comparando dois grupos é 

constante ao longo do tempo em um cenário onde as variáveis preditoras não se alteram ao longo 

do tempo. Isso é o que se conhece por suposição dos riscos proporcionais (proportional hazard 

assumption).    

h(t) = ho(t) * exp(b1X1 +b2X2 + … + bnXn) 

ln [ h(t) ] = ln [ ho(t) ] * (b1X1 +b2X2 + … + bnXn) (padrão para equações lineares) 
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 Nas equações acima tem-se que “exp” corresponde a função exponencial natural, “b” 

representa os coeficientes da regressão estatística e “X” as variáveis explanatórias. ln 

corresponde ao logaritmo natural.    

Abordagem paramétrica 

 Esses modelos assumem que a distribuição relacionada à sobrevida segue uma 

determinada distribuição de probabilidade. O risco do evento é composto por duas partes: a 

primeira, um preditor linear, que corresponde à soma dos produtos das covariáveis (variáveis 

explanatórias) e coeficientes estimados; a segunda, a utilização de um parâmetro auxiliar 

(ancillary parameter) o qual permite que o risco de um evento seja diferente, ou até mesmo varie, 

ao longo do tempo.  

 Há diversas distribuições comumente utilizadas para essa finalidade. A distribuição 

exponencial assume que o risco é função do preditor linear e não varia conforme o tempo. Isso é 

mostrado em logaritmo, para consistência com outros possíveis modelos: 

ln [ h(t) ] = ln [ h ] 

 A distribuição Weibull é descrita por meio de um parâmetro de escala (λ) e um de forma 

(p). Se p<1 então o risco instantâneo diminui de acordo com o tempo; se p=1 o risco instantâneo 

é constante com o tempo (equivalente à distribuição exponencial). Finalmente, se p>1 o risco 

instantâneo aumenta conforme o tempo passa. Isso é demonstrado em forma de logaritmo para 

manter a consistência com outros possíveis modelos: 

ln [ h(t) ] = ln [ hp pt(p-1) ] 

 A distribuição de Gompertz é dada pelo equação: 

ln [ h(t) ] = ln(xb) ln(γt) 

onde xb corresponde o preditor linear (b1X1 + b2X2 +…+ bnXn) da regressão e  γ o parâmetro 

auxiliar estimado da base de dados. A distribuição de Gompertz é comumente utilizada para 

predizer mortalidade, prevendo taxas de maneira adequada.     
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3.2.10 Limitações da avaliação econômica em saúde e população-alvo  

 

A maioria dos modelos de avaliação econômica em saúde utilizando como perspectiva o 

Sistema Único de Saúde utilizam dados de literatura para povoar o modelo matemático e não 

partem de dados em nível de paciente, como ocorre em outros países em que a economia da saúde 

está mais bem desenvolvida. Isso é fruto da precocidade da economia da saúde no Brasil o que 

implica em dificuldade no manuseio das técnicas estatísticas para utilizar bases de dados 

populacionais. Outro fator que dificulta a elaboração de modelos matemáticos mais sofisticados 

(e portanto, mais fidedignos) no Brasil é a dificuldade que se tem em obter dados em nível de 

paciente, representativos de uma determinada população 55.   

 Por serem utilizados dados médios da literatura, oriundos de ensaios clínicos, revisões 

sistemáticas ou meta-análises, os resultados obtidos nessa avaliação econômica corresponde aos 

resultados de uma população com características semelhantes àquelas que deram origem aos 

dados. Cabe ao pesquisador, dimensionar o impacto dessa limitação nos resultados obtidos e na 

sua aplicabilidade para a tomada de decisão. Afinal, os custos e as consequências calculados 

podem ser representativos de uma pequena fração da população alvo somente, gerando erro caso 

esses resultados sejam extrapolados para toda a população alvo. Por exemplo, um estudo que se 

propõe a estudar indivíduos diagnosticados com psoríase e utiliza informações de probabilidade 

oriundas de ensaios clínicos contemplando indivíduos com doença moderada ou grave não 

podem utilizar o mesmo modelo matemático para inferir sobre pacientes com psoríase leve. 

Nesses casos, a população deve sempre ser declarada e as limitações apontadas 56. 

 Para condições clínicas ou doenças multifatoriais, em que o risco de eventos de interesse 

seja dependente de uma série de fatores (p.ex. idade, sexo, co-morbidades, hábitos de vida, entre 

outros) torna-se mais adequado lançar-se mão de técnicas mais sofisticadas (como a análise de 

sobrevida, discutida na Seção 3.2.9) que permitam explorar as características individuais de cada 

paciente integrante da população-alvo e os diferentes resultados que são gerados. É fácil perceber 

que modelos de avaliação econômica dessa natureza têm o potencial para serem utilizados no 

auxílio a formulação de políticas públicas, haja vista a possibilidade de se testar perfis 

populacionais que têm maior probabilidade de se beneficiar de um dado tratamento. Por essa 

razão, modelos com essa característica são chamados de policy models 55.         



56 

 Como citado anteriormente, o grande desafio para se criar policy models reside no desafio 

técnico-científico e, principalmente, na existência e acesso a grandes bases de dados. Uma 

maneira de se contornar parcialmente a inexistência de bases de dados para uma determinada 

perspectiva (por exemplo, SUS) consiste em calibrar e adaptar policy models já publicados na 

literatura, para a realidade que se deseja estudar. 
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4 MÉTODOS 
 
 

 Com a finalidade didática, o método empregado nessa tese foi dividido em 4 etapas: (A) 

Descrição do CVD Policy Model; (B) Racional para Adaptação e Calibração do CVD Policy 

Model; (C) Descrição da Adaptação e Calibração e, por fim, (4) Avaliação Econômico da 

farmacoterapia para Obesidade e Sobrepeso. 

 

4.1 Descrição do CVD Policy Model 
 

 O modelo denominado Scottish Cardiovascular Disease Policy Model 6 permite avaliar 

a eficiência de intervenções com o intento de prevenir eventos cardiovasculares primários. Seu 

valor está na capacidade de servir de framework para avaliar medicamentos, como as estatinas e 

políticas públicas de estratégia para a prevenção de doenças cardiovasculares. Além disso, para 

qualquer condição de saúde que aumente o risco para os eventos descritos no modelo e, que são 

motivados pelos fatores de risco definidos como input do modelo, também podem ser avaliados. 

Uma dessas condições é a obesidade e o sobrepeso, onde pode-se lançar mão do modelo adaptado 

para testar a eficiência de tecnologias em saúde para o combate da mesma.  

 O CVD Policy Model é um modelo de estados transicionais baseado em informações em 

nível de paciente associado a uma simulação a eventos discretos. Semanticamente, é classificado 

como um modelo híbrido 103. Sua estrutura é baseada em quatro estados de saúde:  

• CHD, doença arterial coronariana; corresponde a pacientes apresentando ao menos um 

dos CID-9 410-414 ou  CID-10 I20-I25;  

• CBVD, doença cerebrovascular; corresponde a pacientes apresentando ao menos um dos 

CID-9 430-438 ou  CID-10 G45, I60-I69; 

• CVD fatal, doença cardiovascular fatal; corresponde a pacientes apresentando ao menos 

um dos CID-9 390-459 ou CID-10 I00-I99; 

• não-CVD fatal, morte não relacionada à doença cardiovascular. 

 Associado aos estados de saúde supracitados, há duas transições finais para morte devido 

a doença cardiovascular ou morte devido a outras causas (Figura 6).  
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Figura 6 Modelo de estados transicionais para avaliação de intervenções para prevenir 
eventos cardiovasculares primários 

 

 A partir de dados do Scottish Heart Health Extended Cohort 82,104 análises de sobrevida 

do tipo Gompertz foram utilizadas para estimar os cause specfic hazards dos quatro primeiros 

eventos, os quais competem entre si (competing risks). Além disso, a expectativa de vida após 

CHD ou CBVD não fatal foi também estimada por meio de regressão de Gompertz (utilizados 

na parte do modelo que traz simulação a eventos discretos). 

 O modelo permite identificar resultados entre um ano de tratamento até o tempo de vida 

dos indivíduos estudados. Além disso, setes fatores de risco são ponderados para definir risco de 

eventos cardiovasculares para um determinado indivíduo: idade (anos), pressão sistólica arterial 

(mmHg), diabetes (variável dicotômica), tabagismo (número de cigarros/dia), colesterol total 

(mmol/L), HDL-colesterol (mmol/L) e histórico familiar de doença cardiovascular (variável 

dicotômica) (Figura 7). Ainda que o peso corporal não esteja contemplado, o impacto na perda 

de peso é diretamente observado nos fatores de risco pressão sistólica arterial, colesterol total e 

HDL-colesterol. Estudo avaliando 27 diferentes fatores de risco apontou que a variável perda de 

peso isoladamente não representa um fator de risco relevante aos eventos cardiovasculares, mas 

sim, as consequências da perda de massa corporal, como a melhora nos fatores de risco acima 
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citados 82

 

Figura 7 Fatores de risco considerados no CVD Policy Model

 

4.2 Racional para Adaptação e Calibração do CVD Policy Model 
 

 Para melhor compreensão do processo de adaptação e calibração utilizados, inicialmente, 

apresenta-se a visão geral do processo de adaptação e, na sequência, descreve-se os detalhes do 

mesmo juntamente com as etapas de calibração para o parâmetros que requereram tal tratamanto. 

 

4.2.1 Visão Geral 
 

 Adaptação de modelos matemáticos consiste em checar se os outputs de um determinado 

modelo estão consoantes com uma população ou perspectiva, diferentes das quais definida 

inicialmente.  

 Calibração é um processo sistemático utilizado quando parâmetros de um determinado 

modelo não estão, ajustados adequadamente para reproduzir resultados de uma população 

específica. 

 O processo de calibração do CVD Policy Model consiste em assegurar que o modelo 

matemático reproduza custos, QALYs e Expectativa de Vida relativos à população brasileira. 

Para tal, inicialmente propôs-se comparar os custos e desfechos clínicos preditos com os custos 

e desfechos clínicos observados. (Figura 8). No entanto, não foi localizado dados de vida real 

para custos e os desfechos clínicos supracitados para a população brasileira. 
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Figura 8 Racional ideal para calibraçãoo do CVD Policy Model 

 

 Diante desse cenário foi realizado busca na literatura científica e nos estudos oficiais do 

Governo Federal 105–108, tais como PNAD , VIGITEL e PNS para a identificação de 

características chave (fatores de risco) da população brasileira. Identificou-se ser possível, 

indiretamente, avaliar a confiabilidade de estimativas para custos, QALYs e Expectativa do 

modelo matemático, por meio de dados observados na literatura e perfis da população brasileira 

(Figura 9).    

 

Figura 9 Racional exequível para calibraçãoo do CVD Policy Model 
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 A definição de expectativa de vida corresponde ao tempo esperado de vida a partir do 

momento em que o indivíduo começa a ser seguido até o momento de sua morte. A idade basal 

é computada para que a expectativa de vida seja apresentada como uma função da idade basal. 

 A incidência cumulativa anual dos eventos definidos como target data (Seção 4.3.2) é 

descrita por meio da equação:  

, 

onde a incidência cumulativa no tempo , , corresponde a soma das probabilidades 

incondicionais,  , de apresentar o evento  no tempo .  

 Em função de os quatro eventos estudados serem competidores entre si (competing risks), 

tomou-se a atenção devida para evitar superastimações. Por exemplo, um indivíduo que sofreu 

como primeiro evento CHD e, após um ano falecer por causa relacionada à CVD, não foi 

computado para calcular a probabilidade de primeiro evento CVD fatal.   

 

4.3 Descrição da adaptação e calibração do CVD Policy Model 
 

 A adaptação do modelo analítico escocês seguiu as boas práticas descritas no Global 

Pharmacoeconomics Model Adaption Strategies 109 e o Modelling Good Research Practices Task 

Force-7 2. 

 O diagrama abaixo (Figura 10) descreve a estratégia criada para adaptar e, se necessário, 

calibrar parâmetros específicos do CVD Policy Model  para o cenário Brasileiro 110.  
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Figura 10 Estratégia para adaptação do CVD Policy Model para o cenário brasileiro 

  

4.3.1 Fatores de Risco - Perfil do Paciente a ser informada ao modelo matemático 
 

 O presente modelo é povoado a partir de equações de risco (hazard functions) geradas 

considerando os fatores de riscos descritos na Seção 4.1. Dessa forma, para que as equações 

possam gerar as probabilidades de ocorrência de um determinado evento, faz-se necessário 

informar ao modelo as características basais da população avaliada (fatores de risco). A partir 

deste ponto do documento, essas características passam a ser denominadas perfil do paciente 1.  

                                                   
1 A rigor, as características informadas ao modelo dizem respeito à uma coorte e não há um indivíduo. Isso se deve 
porque a simulação decorre como coorte e não microssimulação. De todo modo, optou-se por manter o termo 
perfil do paciente por razões didáticas.  

Definição do target data (dado empírico a ser replicado pelo 
modelo) 

Avaliar necessidade de calibração  
 

(Previsões do modelo original são comparados aos dados observados na população 
Brasileira. Se necessário, os parâmetros do modelo original são calibrados para 

reproduzirem os dados brasileiros)  
 

Identificação de perfis de pacientes (fatores de risco para pacientes livres de 
eventos cardiovasculares) 
Definição do acceptance criteria 
Criação de um algoritmo de busca e stopping rule  

Definição da população 
para a qual o modelo tem 
potencial de gerar dados

confiáveis 

Modelo adaptado 
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Expectativa de Vida 

 A identificação do perfil do paciente para avaliar o parâmetro expectativa de vida foi 

identificada a partir das seguintes bases de dados 105–108: 

• IBGE Tábua da Vida 2013 

• PNAD 2011 

• VIGITEL 2013 

• PNS 2013 

 A Tábua da Vida do IBGE foi utilizada como dado de vida real para ser comparada com 

os dados preditos do modelo matemático. Por outro lado, as demais bases de dados foram 

utilizadas para identificar o perfil dos pacientes, estratificados por faixa etária anual. Na 

eventualidade de não se encontrar as informações demandadas nas referidas bases de dados, 

lançou-se mão de revisão sistemática nas bases de dados Medline (via Pubmed), LILACS, Scielo 

e literatura cinza, com o intento de localizar estudos observacionais envolvendo a população 

brasileira e os fatores de risco que compõem o perfil do paciente.  

 Cabe destacar que a definição da população alvo para a identificação do perfil de paciente 

corresponde a indivíduos brasileiros sem histórico de eventos de CVD - condição essencial para 

o indivíduo entrar no modelo.    

 Os pontos centrais e variância de cada fator de risco serviu de subsídio para gerar 100.000 

perfis de pacientes aleatórios. Para tal, os dados foram organizados da seguinte maneira: 

• Idade   Descrição por meio de média aritmética e desvio padrão para 

   povoarem a curva de distribuição Gaussiana; 

• Diabetes  A presença/ausência de diabetes foi organizada em   

   porcentagem do diagnóstico da mesma. A porcentagem de  

   casos positivos e negativos foram definidas, respectivamente, 

   como o hiperparâmetros α e β da curva distribuição Beta 5; 

• Histórico Familiar  A partir dos dados organizados em média aritmética e desvio 

   padrão, calculou-se os hiperparâmetros α e β da curva de  
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   distribuição Beta, para a probabilidade de ausência/presença 

   de histórico familiar de CVD;    

• Cigarros/dia  A partir dos dados organizados em média aritmética e desvio 

   padrão, calculou-se os hiperparâmetros α e β da curva de  

   distribuição Gama, para estimativa do número cigarros por 

   dia; 

• Pressão Sistólica Descrição por meio de média aritmética e desvio padrão para 

   povoarem a curva de distribuição Gaussiana; 

• Colesterol Total Descrição por meio de média aritmética e desvio padrão para 

   povoarem a curva de distribuição Gaussiana; 

• Colesterol HDL Descrição por meio de média aritmética e desvio padrão para 

   povoarem a curva de distribuição Gaussiana; 

 

Incidência Cumulativa de eventos CVD 

 Para avaliar a necessidade de calibrar probabilidades de um ou mais dos quatro eventos 

de interesse, foram utilizados dados médios de um estudo coorte independente realizado no Brasil 

(Risk factors for Cardiovascular Disease in a Brazilian Population-based Cohort Study 84)2. Essa 

coorte consistiu de 1.091 participantes da cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). A 

prevalência média de diabetes, pressão arterial sistólica e cigarros fumados por dia foram 

calculadas para seis intervalos etários (30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70-79; 80 anos ou mais). O 

número de ocorrência dos eventos de interesse foram calculados anualmente para cada grupo 

etário durante um follow-up de sete anos. Os fatores de risco histórico familiar de doenças 

cardiovasculares, colesterol total e HDL não foram coletados no estudo primário. Dessa forma, 

foram assumidos para esses fatores de risco os dados da população brasileira (descritos nessa 

mesma Seção). A partir do perfil médio encontrado, foram gerados aleatoriamente 100.000 

diferentes perfis de paciente, ao considerar a variância dos dados. Para tal, aplicou-se a mesma 

estratégia de curvas de distribuição estatísticas, descrita anteriormente nessa Seção. 

 

                                                   
2 Esse estudo observacional foi selecionado em função da definição da população do estudo e do seu número 
amostral. 
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4.3.2 Target Data 
 

 O processo de adaptação do modelo teve como alvo (target data) os seguintes parâmetros 

do modelo original: 

(I) Expectativa de Vida; 

(II) Incidência Cumulativa de CHD; 

(III) Incidência Cumulativa de CBVD; 

(IV) Incidência Cumulativa de CVD fatal; 

(V) Incidência Cumulativa de morte não relacionada à CVD. 

 A razão para a escolha desses parâmetros, reside na sua característica fundamental para 

o cálculo dos resultados, ou outputs, do modelo matemático. Não obstante, é sabido que esses 

indicadores epidemiológicos não são necessariamente iguais entre a população escocesa e 

brasileira 111.  

 

4.3.3 Métrica para Goodness-of-fit  

  

 A métrica utilizada para Goodness-of-fit corresponde à Raiz do Erro Quadrático Médio 

(ou em ingles Root Mean Square Error, RMSE). A escolha para essa método estatística se dá 

pela abordagem prévia da mesma metodologia em estudo com propósito semelhante 6.   

 

onde n representa o número de amostras do conjunto de calibração, yj o valor observado e j o 

valor estimado predito pelo modelo para a j-ésima amostra. 

  

4.3.4 Algoritmo de busca (Search Algorithm) 
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 O algoritmo de busca consistitu em tentativa-e-erro para diferentes valores de CF até que 

a equação de Gompertz passasse a gerar resultados que atendessem ao acceptance criteria 

definido (ver Seção 4.3.5). O sistema de tentativa-e-erro foi automatizado por meio de macros 

específicos no Microsoft Excel.  

  

4.3.5  Acceptance Criteria 
 

 O acceptance criteria foi definido como a diferença absoluta, em módulo, entre os dados 
preditos e observados tendo necessariamente que apresentar diferença igual ou menor que 1,00. 
Para expectativa de vida, a unidade corresponde a anos e para incidências cumulativas 
porcentagem (%). 

  

 

4.3.6 Stopping Rule 
 

 Após a identificação de necessidade de calibração, e, se calibrado, atualizado valor de CF, 

definiu-se o stopping rule como a manutenção do respeito ao acceptance criteria para todos os 

target data com todos os CF incluídos no modelo. Na eventualidade de o stopping rule não ser 

atendido, uma nova combinação de CFs foi buscada para que se atingisse ao acceptance criteria.     

 

4.3.7 Calibrando o modelo matemático 
 

 O processo de calibração tem por objetivo reduzir o root mean square error (RMSE) 

entre os dados previstos e os observados para os eventos selecionados (target data), quando o 

acceptance criteria não for atendido. Quando foi necessário calibrar um dos alvos selecionados 

(target data), uma abordagem pragmática foi realizada ao considerar o ajuste do preditor linear 

(oriundos das regressões de Gompertz) para os eventos do modelo matemático. Assumiu-se um 

fator de calibração (calibration factor, CF) do preditor linear igual a 1,00 no modelo original. A 

calibração é inserida no modelo matemático ao multiplicar um novo CF capaz de forçar os 

valores dos outputs aos valores observados. 

• Cause Specific Hazard (Regressão de Gompertz) 
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em que xb corresponde ao preditor linear, y ao parâmetro auxiliar e t tempo. 

 

• Definição do preditor linar (xb) 

  

 

 

em que x corresponde a cada variável independente e b ao valor de coeficiente. 

 

• Nova equação para o modelo adaptado 

 

 

em que CF assume valor igual a 1,00 no modelo original e pode assumir qualquer 

número real entre -

 

4.3.8 SIMD Score 
 

 Uma vez que o Brasil não possui uma ferramenta direta ou indicador social para servir de 

variável independente em pesquisas (como o SIMD score na Escócia e Inglaterra), esse fator de 

risco foi anulado no processo de adaptação e calibração. 
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5 RESULTADOS 
 

 O processo de adaptação e calibração foi realizado separadamente para um modelo 

simulando homens e outro simulando mulheres. A primeira parte de Resultados, descreve a 

adaptação e calibração do CVD Policy Model. A análise dos medicamentos antiobesidade está 

descrita na segunda parte dos resultados, a partir da Seção5.5, e utilizou somente o modelo 

adaptado feminino.  

 

5.1 Perfis de pacientes para Expectativa de Vida 
 

 Como esperado, não foi encontrado na literatura perfis de pacientes para a população alvo 

desse estudo (brasileiros adultos sem histórico de eventos cardiovasculares). Portanto, estimou-

se o perfil a partir de documentos e pesquisas oficiais do Brasil 105–108 e estudos publicados na 

literature científica. 

 A prevalência de diabetes no Brasil foi obtida para diferentes idades e sexo por meio do 

VIGITEL 2013 108. A prevalência de pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares 

foi estimada independente de sexo e idade considerando o número de famílias  no país 136 e o 

número de diagnósticos de CVD em 2013 106. A pressão arterial sistólica foi calculada 

considerando a prevalência de hipertensão 137, a proporção de hipertensos controlados 138 e a 

média de pressão sistólica para normotensos, hipertensos controlados e não controlados 139,140. 

Estimativas para a parcela da população fumante 108, e o número médio de cigarros fumados por 

dia 141 foi obtida considerando sexo e diferente faixas etárias. A revisão sistemática realizada 

para identificar possíveis estudos que reportaem dados de perfil lipídico para a população 

brasileira encontrou nove estudos 142–150 de sete estados federativos diferentes. Dados médios 

para colesterol e HDL foram calculados, ponderando os resultados dos estudos identificados 142–

150, para os indivíduos que nunca apresentaram eventos cardiovasculares a diferentes faixas 

etárias.  Os perfis de pacientes para a população adulta de brasileiros utilizada para adaptar e, se 

necessário, calibrar o modelo, estão descritas nas tabelas abaixo. Os 100.000 perfil aleatorizados 

foram gerados a partir dos dados médios e unidades de dispersão descritos.  
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Tabela 1 Perfis de pacientes Homens e Mulheres entre 35 e 44 anos 

35-44 Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem      

Idade Normal 40 2.55 - - 

SIMD sc - 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.036 0.007 28.645 2 767.049 3 

FH Beta 0.259 0.100 4.711 2 13.480 3 

CPD Gamma 2 0.469 18.200 4 0.110 5 

SBP Normal 128.6 0.23 - - 

TC Normal 5.4 0.907 - - 

HDL Normal 1.3 0.369 - - 

Mulher      

Idade Normal 40 2.55 - - 

SIMD sc - 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.036 0.005 60.073 2 1608.634 3 

FH Beta 0.259 0.100 4.712 2 13.480 3 

CPD Gamma 1 0.337 8.821 4 0.113 5 

SBP Normal 128.1 0.184 - - 

TC Normal 5.34 0.809 - - 

HDL Normal 1.28 0.299 - - 
1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
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Tabela 2 Perfil de pacientes Homens e Mulheres entre 45 e 54 anos 

45-54 Distribuiç
ão 

Média EP 1 Alfa Beta 

Homem 
     

Idade Normal 50 2.55 - - 

SIMD sc - 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.093 0.011 68.425 2 667.329 3 

FH Beta 0.259 0.100 4.712 2 13.480 3 

CPD Gamma 3 0.440 46.488 4 0.064 5 

SBP Normal 130.9 0.23 - - 

TC Normal 5.4 0.907 - - 

HDL Normal 1.3 0.369 - - 

Mulher      

Idade Normal 50 2.55 - - 

SIMD sc - 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.078 0.007 127.534 2 1507.523 3 

FH Beta 0.259 0.100 4.712 2 13.480 3 

CPD Gamma 2 0.408 24.029 4 0.083 5 

SBP Normal 131.5 0.225 - - 

TC Normal 5.34 0.809 - - 

HDL Normal 1.28 0.299 - - 
1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos  
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Tabela 3 Perfis de pacientes Homens e Mulheres entre 55 e 64 anos 

55-64 Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem 
     

Idade Normal 60 2.55 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.191 0.016 115.095 
2 

487.495 
3 

FH Beta 0.259 0.100 4.712 2 13.480 3 

CPD Gamma 2 0.421 22.568 4 0.089 5 

SBP Normal 136.7 0.265 - - 

TC Normal 5.5 0.65 - - 

HDL Normal 1.2 0.209 - - 

Mulher      

Idade Normal 60 2.55 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.156 0.012 149.888 
2 

810.935 
3 

FH Beta 0.259 0.100 4.712 2 13.480 3 

CPD Gamma 1 0.593 2.844 4 0.352 5 

SBP Normal 136.8 0.168 - - 

TC Normal 5.82 0.59 - - 

HDL Normal 1.23 0.26 - - 
1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
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3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
 

Tabela 4 Perfil de pacientes Homens e Mulheres entre 65 ou mais 

65 ou 
mais 

Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem 
     

Idade Normal 70 2.55 - - 

SIMD sc - 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.203 0.014 160.409 
2 

629.784 3 

FH Beta 0.259 0.100 4.712 2 13.480 3 

CPD Gamma 2 0.468 18.263 4 0.110 5 

SBP Normal 146.7 0.25 - - 

TC Normal 5.5 0.65 - - 

HDL Normal 1.2 0.252 - - 

Mulher      

Idade Normal 70 2.55 - - 

SIMD sc - 65.13 - - - 

diabetes Beta 0.232 0.011 360.820 
2 

1194.438 3 

FH Beta 0.259 0.100 4.712 2 13.480 3 

CPD Gamma 1 0.358 7.803 4 0.128 5 

SBP Normal 148.4 0.148 - - 

TC Normal 5.82 0.59 - - 

HDL Normal 1.23 0.26 - - 
1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
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4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 

 

5.2 Perfis de pacientes para Incidências Cumulativas 
 

 Os perfis de pacientes são oriundos dos dados médios reportado no estudo Risk factors 

for Cardiovascular Disease in a Brazilian Population-based Cohort Study 84. Trata-se de um 

estudo observacional independente representativo do município de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul. Não foram localizados estudos observacionais reportando os desfechos de interesse para a 

população alvo do modelo matemático (brasileiros adultos sem histórico de eventos 

cardiovasculares). A partir dos dados médios e unidades de dispersão reportados, foram gerados 

100.000 perfis de paciente para adaptar e, se necessário, calibrar as equações dos target data 

incidência cumulative de CHD, CBVD, CVD fatal e morte não relacionada à CVD. Nas tabelas 

abaixo estão descritas os perfis identificados.   
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Tabela 5 Perfis de paciente Homens e Mulheres entre 30 e 39 anos - eventos 
relacionados à CVD 

30-39 Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem 
     

Idade Normal 34.6 2.8 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 0.1 2 81.9 3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712 4 13.480 5 

CPD Gamma 12.6 13.05 0.932 6 13.516 7 

SBP Normal 123.5 12.61 - - 

TC Normal 5.4 0.907 - - 

HDL Normal 1.3 0.369 - - 

Mulher      

Idade Normal 34.6 2.55 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 0.1  2 108.9  3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712  4 13.480  5 

CPD Gamma 9.14 10.18 0.806  6 11.338  7 

SBP Normal 116.65 14.94 - - 

TC Normal 5.3 0.869 - - 

HDL Normal 1.3 0.302 - - 
1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
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5  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
6 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
7  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
 

Tabela 6 Perfis de Pacientes Homens e Mulheres entre 40 e 49 anos - eventos 
relacionados à CVD 

40-49 Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem 
     

Idade Normal 44.21 2.69 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 1 2 80 3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712 4 13.480 5 

CPD Gamma 12.68 14.79 0.735 6 17.251 7 

SBP Normal 128.2 17.74 - - 

TC Normal 5.4 0.907 - - 

HDL Normal 1.3 0.369 - - 

Mulher      

Idade Normal 43.21 2.55 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 4 2 94 3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712 4 13.480 5 

CPD Gamma 6.96 11.74 0.351 6 19.803 7 

SBP Normal 123.06 19.05 - - 

TC Normal 5.3 0.869 - - 

HDL Normal 1.3 0.302 - - 
1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta 
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4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
6 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
7  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
 

Tabela 7 Perfis de pacientes Homens e Mulheres entre 50 e 59 anos - eventos 
relacionados à CVD 

50-59 Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem 
     

Idade Normal 55.07 2.68 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 2 2 74 3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712 4 13.480 5 

CPD Gamma 18.12 15.65 1.341 6 13.517 7 

SBP Normal 137.9 23.57 - - 

TC Normal 5.4 0.907 - - 

HDL Normal 1.3 0.369 - - 

Mulher      

Idade Normal 55.85 2.55 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 5 2 83 3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712 4 13.480 5  

CPD Gamma 6.59 9.57 0.474 6 13.898 7  

SBP Normal 135.71 25.71 - - 

TC Normal 5.3 0.869 - - 

HDL Normal 1.3 0.302 - - 
1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta 
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3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
6 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
7  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
 

Tabela 8 Perfis de pacientes Homens e Mulheres entre 60 e 69 anos - eventos 
relacionados à CVD 

60-69 Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem      

Idade Normal 64.16 3.21 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 8 2 36 3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712 4 13.480 5 

CPD Gamma 14.21 12.16 1.366 6 10.406 7 

SBP Normal 143.8 22.93 - - 

TC Normal 5.5 0.65 - - 

HDL Normal 1.2 0.209 - - 

Mulher      

Idade Normal 64.02 2.55 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 7 2 53 3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712 4 13.480 5 

CPD Gamma 3.63 6.44 0.318 6 11.425 7 

SBP Normal 144.32 28.99 - - 

TC Normal 5.8 0.687 - - 

HDL Normal 1.2 0.395 - - 
1  EP, erro padrão 
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2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
6 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
7  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
 

Tabela 9 Perfis de pacientes Homens e Mulheres entre 70 e 79 anos - eventos 
relacionados à CVD 

70-79 Distribuição Média EP 1 Alfa Beta 

Homem 
     

Idade Normal 73.54 2.78 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 3 2 21 3 

FH Beta 0.259  0.1 4.712 4  13.480 5 

CPD Gamma 14.83 14.77 1.008 6 14.710 7 

SBP Normal 146.7 31.18 - - 

TC Normal 5.5 0.65 - - 

HDL Normal 1.2 0.209 - - 

Mulher      

Idade Normal 70 2.55 - - 

SIMD 
sc 

- 65.13 - - - 

diabetes Beta - - 7  2 35  3 

FH Beta 0.259 0.1 4.712  4 13.480  5 

CPD Gamma 0.38 1.21 0.099  6 3.853  7 

SBP Normal 150.11 27.54 - - 

TC Normal 5.8 0.687 - - 

HDL Normal 1.2 0.395 - - 
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1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
6 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
7  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
 

Tabela 10 Perfis de pacientes Homens e Mulheres entre 80 ou mais - eventos 
relacionados à CVD 

Distribuição Média EP 1 Alfa Beta

Homem

Idade Normal

SIMD sc -

diabetes Beta

FH Beta

CPD Gamma

SBP Normal

TC Normal

HDL Normal

Mulher 

Idade Normal

SIMD sc -

diabetes Beta

FH Beta

CPD Gamma

SBP Normal

TC Normal

HDL Normal
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1  EP, erro padrão 
2  Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta 
3  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta 
4 Alfa hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
5  Beta hiperparâmetro da distribuição Beta, obtido por meio de Método dos Momentos 
6 Alfa hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 
7  Beta hiperparâmetro da distribuição Gama, obtido por meio de Método dos Momentos 

5.3 Resultados da Adaptação e Calibração 

 
 Os resultados para adaptação e calibração são apresentados separadamente para 

expectativa de vida e incidência cumulativa de eventos relacionados à CVD. 

 

5.3.1 Expectativa de Vida 
 

 Ao submeter os perfis descritos nas Seções 5.1 no modelo original, observou-se que os 

resultados preditos subestima a expectativa de vida de brasileiros quando comparados com dados 

da Tábua da Vida publicados pelo IBGE 107. O modelo masculino apresentou RMSE  = 2,85 entre 

resultados preditos e observados enquanto o modelo feminino apresentou RMSE = 1,91. Esses 

resultados evidenciaram a necessidade de calibração das equações para expectativa de vida tanto 

para homens quanto para mulheres (acceptance criteria  corresponde à diferença entre predito e 

observado igual ou menor que 1 ano). O CF identificado pelo algorithm search capaz de atender 

ao acceptance criteria e stopping rule corresponde à regressão linear definida como: 

  

para o modelo masculino, onde y corresponde ao FC e x a idade em um determinado momento. 

 

para o modelo feminino, onde y corresponde ao FC e x a idade em um determinado momento. 

  

 Quando o preditor linear das regressões de Gompertz (para os eventos CVD fatal e não-

CVD fatal) é calibrado pelos CF supracitados, os modelos passam a apresentar RMSE = 0,61 e 

RMSE = 0,21 para homens e mulheres, respectivamente. 

 Após o processo de calibração, o modelo passou a gerar resultados reproduzindo a 

expectativa de vida brasileira (Figuras 11 e 12). 
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Figura 11 Comparação de Expectativa de Vida entre dados observados (vermelho),
preditos (preto) e calibrados (azul). A sombra corresponde ao intervalo de
confiança de 95% dos resultados do modelo calibrado. (A) modelo masculino. 

Figura 12 Comparação de Expectativa de Vida entre dados observados (vermelho),
preditos (preto) e calibrados (azul). A sombra corresponde ao intervalo de
confiança de 95% dos resultados do modelo calibrado. (B) modelo feminino. 
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5.3.2 Incidência cumulativa de CHD, CBVD, CVD fatal e morte não relacionada à CVD 
 

 Para avaliar os demais target data, lançou-se mão de um estudo de coorte brasileiro, 

denominado Risk Factors for Cardiovascular Disease in a Brazilian Population-based Cohort 

Study 84. A partir de dados anuais de incidência (follow-up de 7 anos) dos quatro estados de saúde 

desse estudo, estimativas do modelo foram calculadas e comparadas.  

 Para o modelo destinado a homens, somente a incidência cumulativa de CHD não atendeu 

ao acceptance criteria definido (diferença entre dados predito e observado igual ou inferior a 

1%). O processo de adaptação para CHD apresentou RMSE = 0,031 (ou 3,1%).  Dessa forma, 

o algoritmo criado foi utilizado para encontrar um CF capaz de corrigir os riscos de CHD, 

levando em conta o acceptance criteria e stopping rule definidos.  

 A análise mostrou que o CF = 1,05 é capaz de calibrar o preditor linear da regressão de 

Gompertz, para o risco de experimentar CHD primário, resultando em RMSE = 0,008 após o 

processo de calibração (Figura 13).  

 

 

 

Figura 13 Comparação da incidência cumulativa entre os dados observados
(vermelho), preditos (preto) e calibrados (azul) para o evento CHD entre 
homens. A sombra corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos
resultados do modelo calibrado. 
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Para os demais target data não houve necessidade de calibração pois o processo de 

adaptação evidenciou RMSE = 0,004 para CBVD, RMSE = 0,007 para CVD fatal e RMSE = 

0,010 para não-CVD fatal (Figuras, 14 a 16).  

 

 

 

Figura 14 Comparação da incidência cumulativa entre os dados observados
(vermelho) e preditos (preto) para o evento CBVD entre homens. A sombra 
corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos resultados do modelo calibrado. 

Figura 15 Comparação da incidência cumulativa entre os dados observados
(vermelho) e preditos (preto) para o evento CVD fatal entre homens. A sombra 
corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos resultados do modelo calibrado. 
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 No modelo feminino, as estimativas do modelo e os dados observados no estudo coorte 

apresentaram discrepâncias significativas (não atendem ao acceptance criteria) para CHD 

(RMSE = 0,044). O algoritmo criado foi utilizado para encontrar um CF capaz de corrigir os 

riscos de CHD, levando em conta os acceptance criteria e stopping rule definidos previamente.    

 O algoritmo de calibração apontou que o CF = 0,98 quando multiplicado pelo preditor 

linear da regressão de Gompertz para CHD primário em mulheres, é capaz de calibrar a equação 

para a incidência cumulativa observada (RMSE = 0,010) (Figura 17).  

 

 

Figura 16 Comparação da incidência cumulativa entre os dados 
observados (vermelho) e preditos (preto) para o evento não-CVD fatal 
entre homens. A sombra corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos
resultados do modelo calibrado. 
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Figura 17 Comparação da incidência cumulativa entre os dados observados (vermelho), 
preditos (preto) e calibrado (azul) para o evento CHD entre mulheres. O espaço entre 
linhas pontilhadas corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos resultados do 
modelo calibrado.  

 

 

Figura 18 Comparação da incidência cumulativa entre os dados observados (vermelho) 
e preditos (preto) para o evento CBVD entre mulheres. O espaço entre linhas 
pontilhadas corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos resultados do modelo 
calibrado. 
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Figura 19 Comparação da incidência cumulativa entre os dados observados (vermelho) 
e preditos (preto) para o evento CVD fatal entre mulheres. O espaço entre linhas 
pontilhadas corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos resultados do modelo 
calibrado. 

 

 

Figura 20 Comparação da incidência cumulativa entre os dados observados (vermelho) 
e preditos (preto) para o evento não-CVD fatal entre mulheres. O espaço entre linhas 
pontilhadas corresponde ao intervalo de confiança de 95% dos resultados do modelo 
calibrado. 

 

 Para os demais target data não houve necessidade de calibração pois o processo de 

adaptação evidenciou RMSE = 0,010 para CBVD, RMSE = 0,009 para CVD fatal e RMSE = 

0,005 para não-CVD fatal (Figuras 18 a 20). 
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 Após a etapa de adaptação e calibração, o modelo passou a ser capaz de gerar dados 

condizentes com a tábua da vida do IBGE e com os achados do estudo coorte utilizado. 

Portanto, pode-se afirmar que, para uma determinada população, o modelo é capaz de 

prever com certo nível de confiabilidade a expectativa de vida e o risco para eventos 

relacionados à CVD.   

 
 

5.4 População Elegível ao modelo adaptado e calibrado 

  
 A identificação da população elegível levou em conta os perfis dos pacientes utilizados 

para o processo de adaptação e identificou aqueles perfis que mais concordavam e distoavam dos 

dados observados, mesmo após a etapa de calibração. 

 A população elegível para o modelo adaptado e calibrado corresponde a homens e 

mulheres com idade entre 30 e 80 anos de idade, apresentando ao menos um dos seguintes fatores 

de risco: diagnóstico de diabetes, histórico familiar de doença cardíaca, fumante, pressão sistólica 

arterial acima de 120 mmHg, colesterol total acima de 200 mg/dL ou HDL colesterol abaixo de 

40 mg/dL. 

 Aos indivíduos que não apresentam nenhum fator de risco, o modelo não é capaz de 

reproduzir os dados observados assegurando o índice de assertividade definido (acceptance 

criteria). 

 Os resultados do modelo matemático avaliando a população de mulheres obesas ou com 

sobrepeso, acima de 18 anos, em termos de eficiência dos agentes antiobesidade estão descritos 

na Seção 5.5. 
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6 DISCUSSÕES 
 

 Esse é o primeiro estudo a introduzir um modelo analítico baseado em dados de nível de 

paciente, adaptado para a população brasileira. O objetivo desse modelo consiste em avaliar 

intervenções para prevenir eventos cardiovasculares primários. Adicionalmente, esse modelo 

tem o potencial de se ajustar à morbidades preexistentes e consequências de apresentar eventos 

cardiovasculares primários. Além disso, a prevenção de eventos cardiovasculares primários é 

capaz de aumentar a expectativa de vida, o que por sua vez, aumenta o tempo que os indivíduos 

estão expostos à comorbidades, impactando diretamente nos custos, como episódios de 

hospitalização e qualidade de vida. Todas essas condições foram levadas em conta para estimar 

os custos, tempo de vida e tempo de vida ajustadas pela qualidade de vida.          

O modelo foi calibrado considerando a Tábua da Vida brasileira e os dados de um estudo 

coorte local. O processo de geração de perfis aleatórios representativos da população brasileira 

teve como objetivo avaliar, na medida do possível, as combinações existentes de fatores de risco 

entre a população. Não foi possível usar dados nacionais existentes para os eventos de CVD no 

processo de calibração porque os mesmos demonstraram estar incompletos para calcular as 

incidências cumulativas ao longo dos anos. Além disso, os fatores de risco médio da população 

cujos dados foram recuperados são desconhecidos. 

6.1 Por que não utilizar outros escores de risco para o Brasil? 

Quatro razões principais justificam escolher equações de risco provenientes do Scottish 

CVD Policy Model do que outras já existentes para construir a primeira versão do Brazilian CVD 

Model. Primeiramente, essas equações são capazes de prever riscos para os principais eventos 

relacionados a CVD. Essa questão é de suma relevância poise evita-se em recorrer a diversas 

fontes de dados para povoar o modelo. Modelos matemáticos povoados por diversas referências 

bibliográficas distintas geralmente possuem viés de variabilidade 47. Segundo, as funções de risco 

para estimar outros eventos após eventos CHD ou CBVD não-fatais CHD foram estimados e 

claramente reportados. Terceiro, os fatores de risco para CVD mais relevantes para a população 

brasileira 151–153 foram levados em conta nas regressões estatísticas. Finalmente, foi 

implementada uma framework para se evitar competing risks com o intento de se evitar riscos 
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(probabilidades) anuais superestimados aos eventos de saúde avaliados. 

6.2 Análise crítica das predições após adaptação 

De modo geral, após a adaptação, os modelos masculino e feminino foram capazes de 

reproduzir as incidências cumulativas observadas 84 com menos de 1% de diferença absoluta.  

Além disso, as expectativas de vida geradas pelo modelo corresponderam ao tempo de vida 

observado com menos de 1 ano de diferença. É notável nos gráficos de calibração de que as 

incidências observadas para os eventos avaliados são ligeiramente superiores se comparadas com 

as previsões dos modelos femininos e masculinos. Isso é coerente e parece estar correto, uma vez 

declarado que os dados da coorte estudada serem representativas da cidade de Porto Alegre 84, 

capital do estado do Rio Grande do Sul (RS). A população de Porto Alegre corresponde a 18% 

de toda a população do RS. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontaram que 5,3% dos 

adultos que viviam no RS em 2013 foram diagnosticados com doenças do coração, enquanto que 

no Brasil foram 4,2%. Da mesma forma, no mesmo ano, 2,2% de indivíduos sofreram AVC pelo 

menos uma vez no RS e no Brasil 1,5%. Também observou-se uma maior incidência anual de 

óbito devido a doenças circulatórias no RS desde 1990 em comparação com as incidências anuais 

do Brasil (em 2011 foram 0,074% e 0,054% respectivamente) 106.  

 Comparando os resultados previstos entre os modelos masculinos e femininos, pode-se 

observar que os resultados estão em concordância com as observações de vida real brasileira, 

onde os homens correm maior risco de sofrer CHD e, para CBVD, os riscos são quase os mesmos. 

Além disso, os eventos CVD fatais são mais frequentes entre os homens 151–153 fazendo com que 

as mulheres apresentem uma maior expectativa de vida
 154

. 

6.3 Utilização do modelo adaptado para escore de risco para DCV primário 
 

 Ainda não existe reportado na literatura calculadoras de risco para doenças 

cardiovasculares baseado em dados populacionais brasileiros. Em 2008, o Ministério da Saúde 

anunciou o maior estudo epidemiológico na América Latina com o objetivo de preencher lacunas 

como o supracitado, chamado ELSA Brasil 155. Enquanto não há dados publicados desta pesquisa, 
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a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a utilização do Global 156 e Lifetime 156 risk 

scores como uma das três etapas para estratificar pacientes com risco de apresentar CVD. De 

acordo com a estratificação de risco, recomenda-se uma política diferente de prevenção e 

tratamento da aterosclerose
 63,66,140

.  

 A validação é uma etapa importante para qualquer modelo analítico de decisão em 

economia da saúde 2. A validação traduz quão bem o modelo reproduz a realidade. A validação 

externa é o mais importante tipo de validação, pois compara os resultados do modelo com os 

dados do mundo real 2. A validação externa pode ser dividida em validação externa dependente, 

parcialmente dependente e independente de acordo com a forma como os dados do mundo real 

foram utilizados. De maneira sucinta, a validação dependente consiste em utilizar os mesmos 

dados do mundo real para ajustar os parâmetros e validar o modelo.  A validação externa 

parcialmente dependente usa a mesma fonte de dados para construir ou calibrar parte do modelo, 

mas essa parte não desempenha um papel importante na definição do resultado a ser validado. E, 

finalmente, a validação externa independente leva em consideração dados do mundo real não 

utilizados no modelo para se realizar a validação dos outputs.  

Embora o processo de calibração realizado neste estudo possa ser entendido como 

uma validação externa dependente, ainda recomenda-se que uma validação externa 

independente deva ser realizada quando dados em nível de paciente representativos de uma 

parte mais ampla do Brasil estiverem disponíveis. 

 

6.4 Limitações do estudo 
 

O impacto imediato da anulação da variável independente do SIMD score, é renunciar à 

informação sobre diferenças em todo o país em relação ao nível de carência e o seu impacto no 

risco de eventos cardiovasculares primários. A tentativa de adaptar esta ferramenta no Brasil 

provou-se ser extremamente complexa e pouco confiável. É da compreensão do autor que a 

abordagem mais apropriada foi realizada nesta adaptação. Pesquisas futuras com a intenção de 

criar uma ferramenta similar no Brasil, levando em consideração suas singularidades, terão um 

impacto enorme em políticas públicas. 

 O Scottish CVD Policy Model é capaz de prever eventos secundários relacionados à CVD. 
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Não foram encontrados dados suficientes na literatura para calibrar as predições relativas aos 

eventos secundários. Portanto, assume-se que os eventos secundários ocorrem com a mesma 

frequência que o observado nos dados de SHHEC 6. 

 A importância de cada fator de risco pode ser distinta para populações diferentes. 

Atualmente, é possível assegurar que os parâmetros Sexo, Diagnóstico de diabetes, Histórico 

Familiar de Doença Cardíaca, Pressão Arterial Sistólica, Colesterol total e Tabagismos são as 

principais variáveis independentes para prever ocorrências CVD no Brasil 80. No entanto, ainda 

não há dados publicados capazes de demonstrar quantitivamente, no espectro nacional, qual é a 

relevância quantitativa de cada um deles para se calcular os riscos de eventos cardíacos. Ao invés 

de se calibrar os coeficientes das regressões, optou-se por realizar uma abordagem mais confiável, 

porém limitada, ao calibrar os fatores lineares das regressões estatísticas realizadas. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 A teoria mais aceita para assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde, baseia-se no 

estímulo à competição entre stakeholders no mercado da saúde. A métrica ou indicador para essa 

competição consiste, necessariamente, em desfechos relevantes para o paciente. O modelo 

Brasileiro de CVD, adaptado e calibrado do modelo da Escócia, pode ser utilizado para analisar 

tecnologias e estratégias de combate à eventos cardiovasculares primários, estimando métricas e 

indicadores que podem servir de subsídio para tomadas de decisão mais assertivas. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISE ECONÔMICA DA 
FARMACOTERAPIA DA OBESIDADE E SOBREPESO 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

No século XXI, a maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento enfrentam 

uma epidemia de pessoas obesas e com sobrepeso. Reflexo do novo estilo de vida adotado pela 

população, esta doença compromete cada vez mais o orçamento de sistemas de saúde. Não é 

diferente no Brasil, onde se gastou em 2011 com procedimentos diretamente relacionadas à 

obesidade R$ 487,98 milhões no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse valor correspondeu a 1% 

de todo o orçamento destinado ao Fundo Nacional da Saúde, o que inclui todos os gastos do SUS 

no âmbito federal, estadual e municipal.  O alto custo da obesidade e do sobrepeso pode ser muito 

maior, ao considerar os gastos com o manejo das alterações metabólicas geradas, culminando em 

doenças cardiovasculares e diabetes do tipo 2, sabidamente as principais causas de hospitalização 

e morte no mundo. Além disso, o aumento do índice de massa corporal (IMC) está relacionado 

com o surgimento de câncer de mama, próstata, endométrio rim e vesícula biliar.  

 O papel do tratamento da obesidade e sobrepeso baseado em medicamentos não está 

claramente definido por especialistas. A decisão de iniciar ou não a farmacoterapia deve passar 

por ampla avaliação da equipe de saúde, considerando potenciais riscos e benefícios que o 

tratamento farmacoterápico pode oferecer. Propos-se avaliar a eficiência de agentes 

farmacoterapêuticos no manejo de obesidade e sobrepeso a partir de uma de um Policy Model 

para doenças cardiovasculares criado para a população escocesa. Esse cenário foi definido ao 

considerar os desafios clínicos do assunto além da polêmica envolvendo aspectos regulatórios e 

politicos, com a proibição dos anorexígenos pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a 

deliberação do Congresso Nacional para a sua comercialização.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Identificar a RCEI dos tratamentos farmacoterápicos de ação central para a obesidade e 

sobrepeso, na perspectiva do SUS.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Estimar o custo médio da terapia com agente antiobesidade na perspectiva do SUS; 

• Identificar a redução dos fatores de risco promovidas indiretamente pela redução de 

peso; 

• Levantar na literatura os modelos econômicos utilizados para a avaliação de tecnologias 

no manejo da obesidade e sobrepeso. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A presente revisão de literatura compreende a condição clínica objeto do estudo - 
farmacoterapia da obesidade e sobrepeso e o seu impacto em fatores de risco para eventos 
cardiovasculares primários. 

 

3.1 Condição Clínica: Obesidade e Sobrepreso 
 
 
 A obesidade, acúmulo excessivo de tecido adiposo identificado pelo índice de massa 

corporal (IMC) >30 kg/m2, é uma doença crônica não transmissível que acomete adultos e 

crianças em países desenvolvidos e em desenvolvimento 57. Uma estimativa da Global Health 

Observatory (GHO), entidade da Organização Mundial da Saúde, apontou que a população 

mundial de indivíduos obesos dobrou de 1998 a 2008 (de 6,5% para 12%) e que a de adultos com 

sobrepeso (IMC entre 25 – 29.9 kg/m2) correspondeu a 35% em 2008  58. Esses dados alertam 

para a epidemia de sobrepeso e obesidade como um dos principais problemas de saúde pública 

em diversas partes do mundo 58. 

 O sobrepeso e a obesidade estão intimamente relacionados com alterações metabólicas 

no organismo as quais podem se manifestar na forma de elevação da pressão arterial, de colesterol 

e de triglicérides além de aumento da resistência à insulina. Dessa forma, o risco de 

manifestações de doenças cardíacas coronarianas, acidente vascular cerebral isquêmico e 

diabetes mellitus tipo 2 aumentam substancialmente com o ganho de IMC. Além disso, o risco 

de surgimento de câncer de mama, próstata, endométrio, rim e vesícula biliar estão aumentados 

em indivíduos obesos e com sobrepeso 59. 

 Os custos do tratamento e dos desfechos que a obesidade e o sobrepeso trazem à saúde 

são bastante significativos. Um estudo realizado em 2012 revelou que se gasta U$ 2,1 bilhões 

com todas as doenças relacionadas ao sobrepeso e obesidade anualmente no Brasil, sendo que 

68,4% desse valor correspondem às internações e 10% diretamente à obesidade e sobrepeso 60. 

Outra pesquisa brasileira identificou que a obesidade onerou o SUS em R$ 487,98 milhões em 

2011 (cerca de 1% de todo o orçamento público para a Saúde) 61. 

 Ainda que seja consensual que a obesidade e o sobrepeso sejam risco à saúde, o seu 

manejo ainda não está claramente definido entre especialistas. Além da cirurgia bariátrica em 

casos especiais, há outras modalidades de tratamento, como a reeducação alimentar, a atividade 
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física regular e outras modificações comportamentais. Em determinados casos lança-se mão de 

terapia medicamentosa ainda que existam muitas incógnitas sobre a sua segurança e eficácia no 

longo prazo 62. 

 A decisão de se iniciar uma terapia baseada em medicamentos para tratar indivíduos com 

sobrepeso somente deve ser indicada após avaliação criteriosa dos riscos e benefícios do 

tratamento 63. Aos pacientes obesos, a terapia medicamentosa pode servir como adjuvante da 

reeducação alimentar e atividade física após falha ao emagrecer sem a farmacoterapia 64.  

 Reconhecendo que a farmacoterapia anti-obesidade promove redução do peso corporal 

até atingir um platô com a continuidade do tratamento e, que muitos pacientes voltam a ganhar 

peso após sua interrupção, é importante que objetivos específicos sejam definidos previamente 

ao início do tratamento 63. O desfecho ideal é o retorno do peso corporal normal, entretanto, esse 

cenário é geralmente irreal 65. De modo geral, o sucesso do tratamento é mensurado pela redução 

de peso e melhora dos fatores de risco associados. No primeiro mês de tratamento, deve haver 

redução de 2 kg de peso corporal 59 e mais de 5% entre o 3º e 6º mês para que o tratamento seja 

considerado eficaz 59. Segundo Snow et al. (2005), uma redução do peso corporal basal de 5-10% 

é capaz de reduzir substancialmente o risco de diabetes 65. A melhora em relação aos fatores de 

risco basais após perda de peso é um importante indicador para a determinação da continuidade 

do tratamento 59. Em ensaios clínicos, a perda de peso na faixa de 10-15% baseada em 

farmacoterapia e inserção de hábitos saudáveis são vistas como um resultado muito favorável. 

Enquanto que perdas de peso corporal maiores que 15% são consideradas excelentes. Esses graus 

de emagrecimento correspondem a muitos benefícios como a melhora da concentração 

plasmática de lipídios, redução da pressão arterial, aumento da sensibilidade à insulina, redução 

de glicemia sérica e risco de morte 59.  

 A escolha do medicamento a ser utilizado no tratamento deve considerar as comorbidades 

do paciente e o espectro de segurança e eficácia do medicamento 66. Novamente, é importante 

destacar que a farmacoterapia não cura a obesidade e que após a resposta máxima do 

medicamento ser atingida a perda de peso cessa e que, com a descontinuação do tratamento é 

esperado que o peso corporal aumente e os fatores de risco retornem 63. Para que essa situação 

seja evitada, mudanças permanente no estilo de vida dietético e de atividades físico devem estar 

implementados 63. Diante desse cenário, o paciente e o clínico devem discutir a manutenção ou 

não da terapia em longo prazo 66. Entretanto, a falta de evidência de eficácia e segurança do 

tratamento prolongado em ensaios clínicos randomizados e controlados é um grande obstáculo 

para essa conduta. Não obstante, a carência de estudos avaliando a efetividade dos medicamentos 
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em subgrupos populacionais específicos como, crianças e adolescentes, diabéticos e portadores 

de doenças cardiovasculares dificulta a tomada de decisão quanto à escolha do tratamento 67. 

 

3.1.1 Complicações oriundas da obesidade e sobrepeso 

 

 No estudo National Health and Nutrition Examination Study, envolvendo mais de 16 mil 

pessoas nos Estados Unidos, apontou forte associação da obesidade ao risco de de eventos 

cardiovasculares, neoplasias e óbito 68. O aumento de casos de diabetes tipo 2, doença da 

vesicular biliar, doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, osteoartrose e 

dislipidemia se tornou evidente na população mais obesa. O Swedish Obese Subjects Trial 69 e o 

Survey of Health, Aging and Retirement in Europe 70 corroboram esses achados, evidenciando a 

obesidade como causa para o aumento de incidência de diabetes, e piora de fatores de risco 

importantes para doenças cardiovasculares, como o aumento de LDL colesterol e a pressão 

arterial.            

 A obesidade abdominal associada à pressão arterial, glicemia em jejum e triglicerídeos e 

colesterol HDL são fatores risco para eventos cardiovasculares, diabetes tipo II e mortalidade. A 

gordura total corporal e a circunferência abdominal estão fortemente associadas à concentração 

de glicose plasmática, triglicerídeos, colesterol total e HDL 71. 

 O estudo Dallas Heart Study mostrou que o aumento de índice de massa corporal (IMC) 

está significativamente associado à síndrome metabólica 72. Por sua vez, a síndrome metabólica 

está associada à adiposidade abdominal tanto em diabéticos quanto não diabéticos 73. A redução 

de peso, isolada ou combinada à mudança no estilo de vida, promove a redução significativa na 

prevalência de síndrome metabólica, além de melhorar os resultados de outros fatores de risco, 

como glicose, triglicerídeos e colesterol plasmático, além de pressão arterial 73.    

 No Nurses’ Health Study o principal fator de risco para o diabetes foi a obesidade durante 

14 de anos follow-up 74. Entre as mulheres com aumento de peso entre 5 -7,9 kg, o risco 97ongesti 

de diabetes foi de 1,9 em relação as mulheres que não ganharam peso. Para aquelas com ganho 

de peso entre 8-10,9 kg, o risco 97ongesti foi de 2,7. Por outro lado, quando houve perda de 5kg 

de peso corporal, houve redução de 50% no risco de diabetes comparada à população não obesa 



98 

do estudo. A perda de peso a longo prazo reduz o risco de diabetes, como demonstrado pelo The 

Diabetes Prevention Program 75. Além disso, a perda de peso melhora o controle do diabetes 76.  

 Para CVD, a obesidade é fator de risco independente, incluindo doença arterial 

coronariana, infarto agudo do miocárdio, angina, insuficiência cardíaca congestiva, acidente 

vascular cerebral, hipertensão e fibrilação atrial 77–80. O estudo Framingham Heart Study avaliou 

os efeitos da obesidade nos eventos de infarto agudo do miocárdio, doença arterial coronariana 

ou acidente vascular cerebral, diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial sistêmica e 

hipercolesterolemia 81. Observou-se que o risco relativo para CVD foi de 1,46 e 1,64 em homens 

e mulheres obesos, respectivamente 81. Também foi observado que o aumento de peso aumenta 

o risco de fibrilação atrial em 4% a cada unidade de IMC ganha 81.  

 Estudo avaliando 27 diferentes fatores de risco para CVD apontou que a variável perda 

de peso isoladamente não representa um fator de risco relevante aos eventos cardiovasculares, 

mas sim, as consequências da perda de massa corporal, como a melhora nos fatores de risco 

hipertensão arterial, glicemia, triglicerídeos e colesterol total 82. 

 Dentre os estudos mais relevantes publicados avaliando os fatores de risco para a 

população brasileira, tem-se que a obesidade ao lado de hipertensão arterial sistêmica e o 

tabagismo são os que mais se destacam 83,84.  

 

3.1.2 Farmacoterapia da obesidade e sobrepeso no Brasil 

 

 No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 6 de outubro de 

2011, publicou a Resolução RDC Nº 52 a qual dispõe sobre a proibição dos anorexígenos 

anfepramona, femproporex e mazindol e seus derivados, além da determinação das medidas de 

controle de prescrição da sibutramina e seus derivados 85. A Associação Brasileira para o Estudo 

da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) defende que este posicionamento deixou um 

grande número de obesos sem tratamento. Segundo a ABESO, pacientes contraindicados para a 

cirurgia bariátrica e com menor poder aquisitivo são os mais prejudicados por possuírem poucas 

opções medicamentosas ao seu tratamento e por não terem recursos financeiros para adquirir o 

orlistate (único medicamento sem ação central), respectivamente 86. No início de fevereiro de 

2016 a ANVISA aprovou a utilização do medicamento liraglutida para o controle crônico do 
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peso corporal, em associação a uma dieta com baixa ingestão de calorias e exercícios físicos 

regulares. Este medicamento possui ação nos receptores GLP-1 (Glucagon-like peptide-1) 

localizados no intestino. No início de 2017, a ANVISA liberou a lorcaserina para compor o rol 

de medicamento de combate à obesidade  (RE 3.385/2016) 85. Esse medicamento, por sua vez, 

atua nos receptors 5-HT2c o qual regula o apetite e a sensação de saciedade.  

A farmacoterapia deve possuir uma meta muito clara entre paciente e médico: o desfecho 

ideal é o retorno do peso corporal normal, entretanto, esse cenário é geralmente irreal 87. De modo 

geral, o sucesso do tratamento é mensurado pela redução de peso (5-10%) e melhora dos fatores 

de risco associados. Segundo Snow et al. (2005), uma redução do peso corporal basal de 5-10% 

é capaz de reduzir substancialmente o risco de diabetes 88. 

A escolha da farmacoterapia deve considerar primordialmente o perfil de eficácia e 

segurança do medicamento e perfil do paciente, no que tange principalmente às comorbidades. 

No quadro 1 apresenta-se o histórico dos medicamentos antiobesidade, segundo autoridade 

reguladora. 

 

 

Quadro 1 Histórico dos Medicamentos Antiobesidade no Brasil 

 Ano de aprovação Ano de 

retirada 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Anfepramona 1959 2011 

Femproporex 1959 2011 

Mazindol 1959 2011 

Orlistate 1998 - 

Rimonabanto 2007 2008 

Sibutramina 1993 - 

Liraglutida 2016 - 

Lorcaserina 2017 - 

Em destaque, aqueles sendo comercializados até o momento. 

Fonte: Anvisa 
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As Endocrine Society, The European Society of Endocrinology, The Obesity Society, em 

diretrizes publicadas em 2015 89 recomenda que em pacientes com hipertensão arterial sistêmica 

não controlada ou história de doença cardiovascular, opte-se por agentes não simpatomiméticos 

(p. ex. fentermina e anfepramona), tais como liraglutida e orlistate 89.  

Se a resposta terapêutica é considerada eficaz (redução de peso ≥ 5% do peso corporal 

em 3 meses) e segura, recomenda-se que a medicação seja continuada. Em caso contrário - 

redução de peso < 5% em 3 meses e problemas de segurança e/ou tolerabilidade – recomenda-se 

substituição da medicação ou encaminhamento para outra abordagem terapêutica 89. 

Em pacientes com diabetes melitus tipo 2 que apresentam sobrepeso ou obesidade, 

sugere-se o uso de medicamentos antidiabéticos que tenham ações adicionais para promoção de 

redução de peso, tais como análogos de peptídeo do tipo glucagon 1 (liraglutida) ou inibidores 

de cotransportador sódio-glicose 2, em adição à primeira linha terapêutica para diabetes melitus 

tipo 2, metformina 89. 

As diretrizes ainda fornecem recomendações sobre a escolha da farmacoterapia de 

comorbidades, com o objetivo de evitar o ganho de peso (p. ex. com o uso de determinando 

antiepilépticos, corticoides, antidepressivos) e/ou potencializar a redução de peso (p. ex. com o 

uso de fluoxetina, bupropiona, metformina, análogos de peptídeos do tipo glucagon 1, inibidores 

de cotransportador sódio-glicose 2) 89. Tendo em vista que obesidade é uma doença associada 

com com muitas outras, surgem alternativas off-label, tais como metformina, exenatida, 

fluoxetina, sertralina, canaglifozina, dapaglifozina e empagliflozin 90,91. Canaglifozina, 

dapaglifozina e empaglifozina são inibidores de cotransportador sódio-glicose 2, que impedem a 

reabsorção de glicose pela via renal 92,93. Análogos de receptor do tipo glucagon (exenatida e 

liraglutida) e inibidores de cotransportador sódio-glicose 2, são classes aprovadas para o 

tratamento do diabetes melitus tipo 2, que identificaram a redução de peso em pacientes com 

diabetes como desfecho secundário. Apenas liraglutida (inibidor de receptor do tipo glucagon) 

tem aprovação pela ANVISA para manutenção de peso e adjuvante em dietas hipocalóricas, haja 

vista a realização de dois estudos europeus multicêntricos, realizados com pacientes sem diabetes 

com o objetivo de avaliar a redução de peso 94. Estudo realizado com canaglifozina em pacientes 

não diabéticos, obesos identificou pequena diferença entre tratamento e placebo (redução de peso 

1.6% maior que placebo) 91. 

Endocrine Society, European Society of Endocrinology e The Obesity Society 

posicionam-se contra o uso off-label de medicamentos aprovados para outras condições de saúde 

com o único propósito de produzir redução de peso 89, o que não é o caso dos medicamentos 
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supracitados, tendo em vista que todos eles devem ser elegíveis como terapia de acordo com o 

perfil de comorbidades dos pacientes 89,95. Em situações em que o uso da terapia off-label tem 

como único objetivo a redução de peso, o posicionamento contrário das sociedades é pertinente, 

considerando, principalmente, a falta de conhecimento sobre a segurança destes tratamentos em 

uma população diversa da avaliada nos ensaios clínicos. Coorte de 46,021 pacientes, conduzida 

no Canadá, identificou que a frequência de reações adversas a medicamentos para uso off-label 

(19.7 por 10,000 pessoa-mês) foi maior do que para uso on-label (12.5 por 10,000 pessoa-mês) 

(risco potencial ajustado, 1.44; IC 95%: 1.30-1.60). Entretanto, uso off-label com forte evidência 

científica teve o mesmo risco para reações adversas que o uso on-label (risco potencial ajustado, 

1.10, IC 95% 0.88 – 1.38) 96, demonstrando assim a importância do uso off-label por profissionais 

experientes e pacientes bem instruídos sobre os possíveis riscos e benefícios, além da condução 

de estudos paralelos a estas práticas para produção de evidências científicas que corroborem com 

o uso seguro destas alternativas. 

A segurança de medicamentos antiobesidade foi e continua sendo amplamente debatida, 

resultando no cancelamento do registro e/ou retirada voluntária pelas empresas farmacêuticas em 

função do aumento da incidência de desordens psiquiátricas, cardíacas ou respiratórias. É o caso 

de rimonabanto, fenfluramina, dexfenfluramina, mefenorex, anfepramona, femproporex e 

mazindol no Brasil. 

 

3.1.3 Mecanismo de ação dos medicamentos antiobesidade 

 

O mecanismo de ação da maioria dos fármacos antiobesidade on-label tem como alvo o 

apetite; a exceção do orlistate (inibidor de lipase pancreática). Medicamentos que promovem 

saciedade atuam primariamente nos neurônios do núcleo arqueado estimulando pró-

opiomelanocortina, precursor polipeptídico que origina α-MSH relacionado, entre outras funções, 

à regulação do apetite. Esta ação se dá por meio da inibição da recepção ou agentes de liberação 

de dopamina, serotonina ou noradrenalina. Fentermina (não disponível no Brasil) e 

anfepramona (não disponível no Brasil), derivados anfetamínicos, são primariamente 

noradrenérgicas e possivelmente aminas simpatomimética dopaminérgica. Lorcaserina é um 

agente serotoninérgico que estimula o receptor de serotonina do tipo 2c 97. A combinação 

fentermina+topiramato (não disponível no Brasil) tem efeito sinérgico, entretanto não se sabe 

como topiramato potencializa a supressão de apetite 98. Bupropiona (uso off label no Brasil) é 

um inibidor da receptação de dopamina e noradrenalina que estimula neurônios pró-
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opiomelanocortina, que combinada à naltrexona (uso off label no Brasil) tem sua eficácia 

potencializada 99. Análogos de peptídeo do tipo glucagon – liraglutida (disponível no Brasil) e 

exenatida (não disponível no Brasil) – também causam saciedade pela estimulação de neurônios 

pró-opiomelanocortina 100. Dentre as opções aprovadas para tratamento da obesidade, orlistate é 

o único agente que não atua no sistema nervoso central, mas sim pelo bloqueio da absorção de 

25 a 30% de gorduras 101,102. Sibutramina, anorexígeno não anfetamínico, bloqueia a receptação 

de noradrenalina, serotonina e, em menor extensão, dopamina (Quadro 2). 
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Quadro 2 Medicamentos antiobesidade usados no Brasil até 2011 e 
atualmente (março 2018) aprovados pela ANVISA 

 Posologia Reações adversas 

Fármacos noradrenérgicos 

Anfepramona 

* 

 

 
 

- liberação controlada: 75 mg, 1 

vez ao dia, no meio da manhã; 

- liberação imediata: 25 mg, 3 

vezes ao dia, 1 hora antes de 

cada refeição. 

Aprovado para uso de curta-

duração. 

- Comuns: aumento da pressão arterial, 

palpitações, eritema, urticaria, 

constipação, náusea, cólicas 

abdominais, vômito, boca seca, 

estimulação do sistema nervoso 

central, tontura, cefaleia, insônia, dor, 

visão embaçada, midríase, inquietação; 

- Graves: arritmia, cardiomiopatia, 

agrunolocitose, leucopenia, isquemia 

cerebral, acidente cerebrovascular, 

psicose, hipertensão pulmonar, 

dependência. 

Femproporex* 

- 25 mg, 1 vez ao dia, pela 

manhã. 

Aprovado para uso de curta-

duração. 

- Comuns: tontura, tremor, insônia, 

cefaleia, calafrios, palidez ou rubor das 

faces, boca seca, gosto metálico na 

boca, náusea, vômito, diarreia, 

câimbras abdominais; 

- Graves: irritabilidade, reflexos 

hiperativos, fraqueza, tensão, confusão, 

ansiedade, palpitação, arritmia 

cardíaca, dor anginal, hipertensão ou 

hipotensão, colapso circulatório, 

alteração da libido. 

Mazindol* 

- 1 mg, 1 vez ao dia, com as 

refeições; dose máxima 3 mg, 

3 vezes ao dia. 

Aprovado para uso de curta-

duração. 

- Comuns: boca seca, taquicardia, 

nervosismo ou inquietude, insônia; 

- Graves: confusão ou depressão, 

erupções cutâneas ou urticárias 

(reações alérgicas). 
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Agonista de receptor de serotonina-2C 

Lorcaserina 

- 10 mg, 2 vezes ao dia. 

Aprovado para uso de longa-

duração. 

- Comuns: náusea, tontura, cefaleia, 

nasofaringite, fadiga; 

Sibutramina 

- 10 mg, 1 vez ao dia, com ou 

sem alimento; dose máxima 

recomendada 15 mg. 

Aprovado para uso de longa-

duração (até 2 anos). 

- Comuns: boca seca, anorexia, 

constipação, cefaleia, insônia, aumento 

do apetite, náusea, dispepsia, dor 

abdominal, alteração do paladar, tosse, 

tontura, síndrome similar à gripe, 

diaforese, reações alérgicas, sede. 

- Graves: distúrbios auditivos, 

taquicardia, dor torácica, hipertensão 

arterial, palpitação, vasodilatação, 

eritema, dismenorreia, gastrite, 

monilíase vaginal, função hepática 

anormal, lombalgia, artralgia, fraqueza, 

cervicalgia, mialgia, parestesia, 

distúrbios articulares, tenossivonite, 

faringite, rinite, sinusite, ansiedade, 

nervosismo, depressão, estimulação do 

SNC, sonolência, labilidade emocional. 

Agonista de receptor GLP-1 

Liraglutida 

- início: 0.6 mg, subcutâneo, 1 

vez ao dia; aumento semanal 

com incrementos de 0.6 mg/dia 

até dose máxima de 3 mg. 

- Comuns: hipoglicemia, constipação, 

diminuição no apetite, diarreia, 

indigestão, náusea, vômito, cefaleia, 

infecção respiratória superior. 

- Graves: câncer de mama, hiperplasia 

de células C da tiroide, carcinoma 

medular da tiroide, carcinoma papilar 

da tiroide, colecistite, colelitíase, 

câncer colorretal, câncer pancreático, 

pancreatite, anafilaxia, ideação suicida, 

insuficiência renal aguda, angioedema. 
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- Graves: desordem valvar cardíaca, 

hipoglicemia em pacientes com DMT2, 

ideação suicida, síndrome 

serotoninérgica. 

Inibidor de lipase pancreática 

Orlistate 

- 120 mg, 3 vezes ao dia,  

durante ou dentro de 1 hora após 

refeições contendo gordura; 

- preparações isentas de 

prescrição médica (EUA): 60 

mg, 3 vezes ao dia, durante ou 

dentro de 1 hora após refeições 

contendo gordura. 

Aprovado para uso de longa-

duração. 

- Comuns: desconforto abdominal, dor 

abdominal, urgência fecal, aumento da 

frequência de defecação, esteatorreia; 

- Graves: insuficiência hepática, 

nefropatia por oxalato com 

insuficiência renal. 

* Anfepramona, femproporex e mazindol, apesar de possuírem aprovação para tratamento da 
obesidade pela Anvisa (RDC n. 50/ 2014), não possuíam registros na Anvisa, e consequentemente 
comércio no Brasil, até a redação dessa dissertação. 
Fonte: Bula dos fabricantes, Micromedex, Lexi-Comp Manole. 
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4 MÉTODOS 
 

  

 Existem inúmeras complicações clínicas associadas à obesidade, ainda que obesos 

busquem auxílio médico principalmente em função de questões estéticas 112. Sob a ótica da 

farmacoeconomia, avaliar a obesidade deve necessariamente levar em conta aquelas condições 

clínicas mais frequentes, que possuem maior impacto na morbi-mortalidade das pessoas e, não 

menos importante, que mais oneram financeiramente o SUS.  

 Dentre as complicações da obesidade, aquelas que certamente atendem a esses três 

critérios são: aumento do risco de diabetes tipo II, dislipidemia, hipertensão arterial, aumento 

do risco de doença coronariana, principalmente infarto agudo do miocárdio e doenças 

cerebrovasculares, merecendo destaque acidente vascular cerebral. Todas as condições 

supracitadas estão contempladas no modelo selecionado para ser adaptado ao cenário 

brasileiro. 

 

 A avaliação econômica em saúde ou farmacoeconomia consiste em descrever e analisar 

os custos e as consequências da farmacoterapia sob uma determinada perspectiva 48. A presente 

avaliação é do tipo custo-efetividade onde o custo e a eficácia são comparados simultaneamente. 

Os resultados de custos são expressos em unidade monetária (real, R$) e os de eficácia em anos 

de vida. Uma análise de custo-utilidade também foi realizada com o intuito de incorporar 

medidas de qualidade de vida ao desfecho. Nesta análise, a medida de eficácia é ajustada por 

uma medida de utilidade representando Anos de Vida Ajustados pela Qualidade (Quality 

Adjusted Life Years, QALY), medida essa que representa o impacto do tratamento na morbi-

mortalidade sofrida pelo paciente 16. A perspectiva adotada é a do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e o método analítico utilizado foi adaptado para atender ao conceptual model 

previamente descrito 113. 

 A realização desta avaliação econômica de medicamentos de ação central para o 

tratamento da obesidade e sobrepeso iniciou com a busca na literatura de dados populacionais 

passíveis de serem utilizados no método analítico a ser empregado. Na sequência, buscou-se 

modelos analíticos previamente publicados e capazes de avaliar o cenário proposto. No 

primeiro subitem de Métodos, essas etapas são descritas. 
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4.1 Busca sistemática por dados da população alvo  
  

 Inicialmente, tem-se que a população alvo dessa avaliação são, no amplo espectro, 

pacientes obesos ou com sobrepeso sendo tratados com medicamentos de ação central para o 

controle da doença no SUS.  

 

4.2 Busca sistemática por modelos analíticos  
 

 Levando-se em conta a história natural da doença de maneira gráfica, o que também é 

conhecido por conceptual model, ou modelo conceitual, é possível nortear a análise de custo-

efetividade lançando-se mão de métodos analíticos 103. O modelo conceitual utilizado para 

guiar a escolha ou criação de um modelo farmacoeconômico, foi criado e discutido por Ara et 

al. (2012) 113. Portanto, o método analítico selecionado foi definido após avaliar publicações 

anteriores em literatura, ponderar os modelos existentes e definir possíveis mudanças de modo 

a respeitar o modelo conceitual considerado e os objetivos propostos. 

 Foi desenvolvida busca sistemática 114 com o intuito de identificar estudos 

farmacoeconômicos no âmbito da obesidade e sobrepeso. Os termos utilizados foram obesity, 

overweight, cost-effectiveness, cost-efficacy, cost-utility. As bases de dados Medline (Pubmed) 

e EMBASE foram acessadas e estudos publicados até 29 de abril de 2015 foram analisados. 

Os critérios de inclusão foram: 

• estudo do tipo custo-efetividade ou custo-utilidade; 

• publicação apresentando descrição do modelo analítico utilizado; 

• intervenção estudada corresponder à farmacoterapia;  

• desfechos correspondentes à QALY ou anos de vida. 

 Dos 1.289 estudos identificados, 12 foram selecionados como potencialmente elegíveis 

de serem reprodutíveis. Desses,  10 foram conduzidos na Europa 115–124, dos quais 4 no Reino 

Unido 117,119,120,124, e 2 nos Estados Unidos 125,126. Um estudo apresentou resultados em termos 

de life-year gained, enquanto outros apresentaram consequências em QALY. As intervenções 

medicamentosas avaliadas foram orlistat 115,117,118,120–123, rimonabanto 115,119,125 e sibutramina 
115,116,124. Apenas uma análise farmacoeconômica levou em conta mais de uma intervenção 
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farmacológica 115. Os demais, compararam o grupo intervenção ao grupo controle, o qual 

correspondeu ao uso de placebo associado ou não à dieta e atividades físicas. Além disso, dois 

estudos compararam tratamento farmacológico vs ausência de farmacoterapia 122,125. Todos os 

indivíduos envolvidos nos 12 estudos incluídos receberam alguma forma de dieta, atividade 

física ou intervenção no estilo de vida.  

 A duração do tratamento foi geralmente de um ano. Em relação à população, sete 

estudos 116–118,120,124–126 utilizaram dados de coortes de obesos sem comorbidades na etapa 

inicial do análise. Três estudos 115,121,123 apresentaram resultados para indivíduos obesos e com 

sobrepeso com diabetes melittus tipo II. Dois estudos 115,119 levaram em conta adultos obesos 

ou com sobrepeso, com ou sem diabetes tipo II. Finalmente, somente um estudo 122 avaliou 

eficiência em pacientes obesos virgens de tratamento para essa condição.       

 Em relação ao método analítico empregado, dois estudos utilizaram árvores de decisão 
120,125, três 116,117,124 tábua da vida, seis 115,118,119,121,123,126  modelo de estados transicionais e um 
122 modelo dinâmico. Somente um estudo 117 não extrapolou dados ao longo dos anos, 

utilizando horizonte de um ano. Os demais extrapolaram dados seguindo diversas técnicas 

estatísticas e suposições para obter horizontes temporais de 5 anos 125 e tempo de vida (lifetime) 
115–124,126.         

 Os eventos relacionados à obesidade considerados foram substancialmente perda de 

peso e o seu impacto na expectativa de vida. Quatro estudos, no entanto, levaram em conta o 

impacto da perda de peso no risco de eventos cardiovasculares e expectativa de vida. Essa 

última abordagem é a mais adequada publicada até o momento. Afinal, dosa complexidade do 

modelo com fidedignidade à história natural da doença, visto que as doenças cardiovasculares 

são a maior causa de morbi-mortalidade entre as pessoas obesas ou com sobrepeso. Dos estudos 

utilizando essa abordagem, Ara et al. (2012) e Caro et al. (2007) foram os únicos a levar em 

conta características pessoais para ponderar os riscos existentes de episódios de acidente 

vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, por exemplo. É sabido que níveis de colesterol 

total, HDL-colesterol, pressão sistólica arterial, tabagismo e entre outros, são fatores de risco 

para eventos cardiovasculares 80,84,127. Dessa forma, muitos estudos realizados, estão limitados 

a inferir sobre uma parcela pequena da população, e portanto, limitados para serem utilizados 

na formulação de políticas de saúde pública. Ademais, estudos almejando avaliar eficiência de 

tecnologias na perspectiva de pagadores como o SUS, o qual atendem a milhões de pessoas, 

devem ser capazes de cobrir a maioria desses indivíduos.  
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 Portanto, inicialmente, optou-se por realizar um estudo farmacoeconômico lançando-

se mão de um modelo de estados transicionais baseado em informações em nível de paciente, 

aos moldes do realizado por Ara et. al (2012).  

 A primeira dificuldade foi a de encontrar acesso a informação em nível de paciente no 

Brasil capaz de gerar equações de risco para os mais relevantes eventos cardiovasculares, em 

função da ausência de dados. Como alternativa, optou-se por utilizar as equações de risco 

apresentadas por Ara et al. (2012) e calibrá-las para a realidade brasileira. O modelo de survival 

analysis criado, consistiu em distribuição do tipo Weibull parametrizando não apenas scale 

parameter (λ) mas também shape parameter (γ). Testes utilizando perfis de indivíduos 

brasileiros 84 sugeriu que esses dados estivessem distante demais da realidade brasileira, 

provavelmente em função do excessivo tratamento estatístico recebido no estudo original 

(overfitting).  Diante disso, nenhum dos modelos encontrados na literatura seriam adequados 

para avaliar de maneira holística intervenções para a obesidade no Brasil. Além disso, a falta 

de dados em nível de paciente impediu a criação de equações de risco que alimentassem o 

modelo farmacoeconômico.  

 Uma busca manual identificou o Scottish CVD Policy e uma análise preliminar com 

dados brasileiros 84 mostrou semelhança entre dados observados na vida real 84 e dados preditos 

pelas equações do modelo, ainda que, naquele momento, um processo de calibração e validação 

devesse ser realizado.  

 Dessa forma, um processo de adaptação e calibração (Ver Seção 4.2) foi realizado 

com o intuito de permitir o uso desta metodologia 6 para avaliar intervenções para a 

obesidade e sobrepeso na população brasileira.   

 

4.3 Uso do modelo para o estudo de medicamentos anti-obesidade 
 

 Os medicamentos definidos para análise de custo-efetividade correspondem àqueles de 

ação central atualmente no mercado brasileiro (sibutramina) e aqueles retirados do mercado 

mas que ainda são alvo de polêmica, dietilpropiona, femproporex e mazindol.  

 Foi identificado um estudo randomizado e controlado realizado em pacientes obesos ou 

com sobrepeso tratados pelo SUS 128. Este estudo serviu como principal subsídio para a 

avaliação farmacoeconômica desses medicamentos e todas as suas informações foram 
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utilizadas para povoar o modelo adaptado. Como orlistate e a liraglutida não estão 

compreendidos nesse RCT, e por não se tratarem de drogas de ação central, os dois 

medicamentos não estão descritos na análise principal.  

 

4.4 População alvo do estudo 
 

 A população alvo específica do presente estudo corresponde à mulheres com idade 

superior a 18 anos até 50 anos de idade, realizando acompanhamento médico para 

emagrecimento no SUS e com IMC superior ou igual a 30 e não superior a 40 kg m-2. Essa 

população foi definida a partir dos resultados existentes comparado todas as tecnologias 

propostas em um único ensaio clínico, realizado dentro do SUS 128. 

 

4.5 Perspectiva do estudo  
 

 A perspectiva da presente avaliação corresponde ao SUS. Portanto, somente gastos de 

responsabilidade dos governos no âmbito federal, estadual e municipal, foram considerados. 

Não houve separação dos gastos de acordo com a esfera organizacional do SUS.  

 

4.6 Comparadores 
 

 Os comparadores utilizados na presente avaliação econômica correspondem a: 

• placebo 

 Apesar de não ser utilizado na prática clínica, julgou-se importante avaliar os efeitos do 

placebo no estudo clínico comparado às terapias ativas em termos de eficiência. Ainda, os 

resultados de placebo foram atribuídos ao presente tratamento padrão do SUS, o qual não 

oferece qualquer terapia farmacoterapêutica aos pacientes.  

•   anfepramona 

 comprimido de liberação controlada, 75 mg, 1 vez ao dia, no meio da manhã; 

• femproporex 
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 comprimido de 25 mg, 1 vez ao dia, pela manhã. 

• mazindol 

 comprimido 1 mg, até 3 vezes ao dia, com refeições. 

• sibutramina 

 comprimido 10 mg, 1 vez ao dia, com ou sem alimento. 

 

4.7 Horizonte temporal 
 

 A extensão desta avaliação econômica corresponde ao tempo de vida da população 

estudada (lifetime).  

  

4.8 Correção de meio ciclo e Taxa de Desconto 
 

 Foi utilizada a correção de meio ciclo (half-cycle correction) para as medidas de custo 

e eficácia entre um ciclo e outro. A taxa de desconto aplicada para custos e desfechos foi de 

5%.  

 

4.9 Escolha dos desfechos em saúde 
 

 Na análise de custo-efetividade, a unidade de desfecho corresponde a de anos de vida. 

Dessa forma, foi considerada a coorte viva ao final da modelagem como valor de eficácia. Para 

a análise de custo-utilidade, a unidade de desfecho é QALY. Atribui-se valores basais de 

utilidade aos pacientes, e de acordo com o surgimento de eventos cardiovasculares, houve um 

decremento (decrement) dessa utilidade basal. Em função da ausência de dados de utilidade 

para a população em estudo, assumiu-se os mesmos valores de utilidade descritos no CVD 

Policy Model, ou seja, valores de utilidade da população escocesa. 

 

4.10 Análise de Sensibilidade 
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 As incertezas metodológicas foram dirimidas seguindo o preconizado nas Diretrizes 

para Elaboração de Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias do Ministério da Saúde 
48. Incertezas estruturais foram testadas com a construção de modelos alternativos ao passo que 

as incertezas heterogênicas, ou seja, aquela oriunda da resposta por diferente subgrupos 

populacionais, foram solucionadas ao levar em conta um modelo baseado em informação em 

nível de paciente. A análise de sensibilidade univariada não foi realizada por ser considerada 

uma técnica muita limitada 129, a análise de sensibilidade univariada será substituída por 

Expected Value of Partial Perfect Information (EVPPI), a qual permite identificar o impacto 

de uma variável no valor de uma tecnologia levando-se em conta a sua incerteza e a sua 

relevância (por meio de Value of Information). Em outras palavras, EVPPI permite obter os 

mesmo resultados da análise univariada além de ponderá-los pelo valor da informação que se 

possui. De todo modo, o modelo criado também permite a avaliação das variáveis por meio de 

análise univariada, o que poderá ser feito posteriormente.   

 A análise de sensibilidade probabilística (simulação de Monte Carlo de 2a ordem) é 

indispensável a qualquer estudo farmacoeconômico 130. Consiste na incorporação ao modelo 

das incertezas paramétricas (pois os valores dos parâmetros utilizados no modelo são 

estimativas oriundas da literatua). Ela será feita simultaneamente para todos os parâmetros do 

modelo (custos, efetividade e probabilidades de transição) onde estimativas forem realizadas, 

considerando variância de todas as variáveis e covariância quando for possível. As 

distribuições de probabilidade a serem utilizadas foram definidas com base nas características 

de cada parâmetro e seguindo o recomendado na literatura.  

 A apresentação do resultado de ambos os estudos farmacoeconômicos se deu por meio 

do um gráfico de Curva de Aceitabilidade de Custo-Efetividade (Cost-Effectiveness 

Acceptability Curve), o qual permite identificar qual das tecnologias em estudo possui a maior 

probabilidade de ser a alternativa mais custo-efetiva para uma faixa de valores de limiar 

(threshold) 48,130. 

 

4.11 Dados de custos  
 

 Os componentes de custos foram identificados, quantificados para um intervalo de ciclo 

anual e valorados, sob a perspectiva do SUS.  
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 O custo médio por evento tratado no SUS foi obtido de estudos publicados na literatura 

científica. Os valores não foram ajustados pela inflação da Saúde porque o reembolso do SUS 

aos hospitais segue preços tabelados e que não necessariamente são corrigidos anualmente.    

CHD primário   

 média erro padrão 

Teich, 2011 131 3.492 645 

Ribeiro, 2005 132 1.312 432 

Tabnet Datasus 133 1.513 178 

 

 

CHD secundário   

 média erro padrão 

Ribeiro, 2005 132 4.626 950 

 

CBVD primário   

 média erro padrão 

Tabnet Datasus 133 1.314 249 

Araújo, 2010a 134 2.882 610 

Araújo, 2010b 135 945 121 

 

CBVD secundário   

 média erro padrão 

Baseado em 

Ribeiro, 2005 132 

3.780 484 

   
 

 Os custos relacionados aos eventos adversos foram identificados, quantificados e 

valorados ao consultar profissionais do SUS sobre o manejo mais provável para cada condição 

clínica. As incidências relacionadas as tratamentos em questão foram obtidas do ensaio clínico 

realizado no âmbito do SUS 128. 
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 PLC DEP FEN MZD SIB 
 
Constipação 

 
4% 

 
21% 

 
17% 

 
24% 

 
43% 

    
Insônia 4% 7% 24% 24% 23% 

    
Ansiedade 7% 32% 21% 3% 3% 

    
Irritabilidade 4% 29% 33% 19% 14% 
      
Náusea 7% 7% 3% 21% 7% 
      
Diarreia 1% 1% 7% 1% 1% 

 

 Assumindo que os eventos adversos ocorrem continuamente com a utilização das 

tecnologias, considerou-se os custos de medicamentos profiláticos e de tratamento utilizados 

ao longo de um período de 1 ano.   

 

Custo por evento de evento adverso  média   erro padrão  

c_constipação   R$750   R$25  

c_insônia   R$1.000   R$20  

c_ansiedade   R$90   R$45  

c_irritabilidade   R$1.200   R$60  

c_náusea   R$430   R$43  

c_diarreia   R$400   R$40  

 

 O custos dos medicamentos foram identificados na tabela CMED, para aqueles ainda 

vigentes (sibutramina). Para os medicamentos já retirados do mercado, utilizou-se valores 

descritos na tabela CMED previamente à sua retirada do mercado. Os custos da apresentação 

farmacêutica foram utilizados para calcular o custo unitário (por comprimido/cápsula). A partir 

do custo unitário e da posologia recomendada em bula, calculou-se o custo anual.  

 

Tecnologia Custo unitário Custo anual 

 

Placebo R$ - R$ - 
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Dietilpropiona R$ 1,10 R$ 401 

   

Femproporex R$ 0,45 R$ 164 

   

Mazindol R$ 0,56 R$ 204 

   

Sibutramina R$ 1,70 R$ 620 

 

 Em bula, recomenda-e a utilização dos medicamentos em questão por até um ano de 

tratamento. No entanto, sabe-se na prática clínica, que muitos pacientes continuam o tratamento 

após o primeiro ano, ainda que a eficácia e segurança do tratamento seja comprometida 

substancialmente. Dessa forma, assumiu-se as seguintes proporções de pacientes utilizando os 

medicamentos após o primeiro ano. Essas frequências são utilizadas para o cálculo dos custos 

envolvidos nos anos (ciclos) subsequentes no modelo.  

 

Porcentagem de pacientes com 

tratamento ativo ao longo do 

anos. 

Ano (ciclo) Frequência 

0 100% 

1 50% 

2 20% 

3 5% 

4 0% 

5 0% 

6 0% 

7 0% 

8 0% 

9 0% 

10 0% 
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 A síntese dos custos agregado para um intervalo temporal de 365 dias, ponderado pelas 

frequências supracitadas, para o primeiro ciclo do modelo, está descrita no quadro 3 (para o 

ano 1, ciclo 1). 

 

Quadro 3 Síntese dos custos relacionados aos tratamentos 

 PLC DEP FEN MZD SIB 

Custo dos 
medicamentos 

- R$ 401,50 R$ 164,25 R$ 204,40 R$ 620,50 

Constipação R$ 27 R$ 161 R$ 129 R$ 181 R$ 325 

Insônia R$ 36 R$ 71 R$ 241 R$ 241 R$ 233 

Ansiedade R$ 6 R$ 29 R$ 19 R$ 3 R$ 3 

Irritabilidade R$ 43 R$ 343 R$ 400 R$ 228 R$ 172 

Nausea R$ 31 R$ 31 R$ 15 R$ 89 R$ 29 

Diarreia R$ 4 R$ 4 R$ 28 R$ 4 R$ 4 

TOTAL R$ 147,12 R$ 
1.039,62 

R$ 994,70 R$ 950,22 R$ 1.385,63 
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5 RESULTADOS 
 

 Os resultados do caso base estão presentes na Tabela 11 para análise de custo-utilidade 

e na tabela 12 para análise de custo-efetividade. Nesses resultados, a expectativa corresponde 

a visualizar o impacto do tratamento farmacoterapêutico no primeiro ano (e para alguns 

pacientes nos anos subsequentes) no risco de eventos cardiovasculares no longo prazo. 

 Essa avaliação considera que todos os demais efeitos capazes de alterar QALY ou 

expectativa de vida sejam semelhantes entre os grupos estudados. Avalia-se, portanto, somente 

os efeitos das farmacoterapias ao longo dos anos.  

 

5.1 Resultados determinísticos 
 

Tabela 11 Caso Base da análise de custo-utilidade 

 custo médio QALY RCEI 
padrão R$ 70.526 33,50  
anfepramona R$ 71.323 33,72 3.696 
femproporex R$ 71.741 33,58 17.125 
mazindol R$ 71.574 33,52 72.673 
sibutramina R$ 70.869 33,60 3.449 

 
 
Tabela 12 Caso Base da análise de Custo-Efetividade 

 custo médio anos de vida 
ganhos 

RCEI 

padrão R$ 70.526 44,58  
anfepramona R$ 71.323 44,82 3.327 
femproporex R$ 71.741 44,67 12.789 
mazindol R$ 71.574 44,60 49.876 
sibutramina R$ 70.869 44,70 2.911 

 

 Nas figuras 21 e 22 os resultados do caso base estão plotados no plano de custo 

efetividade. Observa-se que todas as alternativas terapêuticas são mais caras e mais eficazes 

que o tratamento padrão oferecido pelo SUS, ausência de farmacoterapia. Não há definido na 

literatura brasileira, limiar ou disposição a pagar para QALY ou anos de vida. Meramente como 

forma ilustrativa, inseriu-se um valor de limiar correspondente a R$ 25.000. Esse valor é 
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discutido atualmente em diversos encontros científicos como representativo da magnitude do 

limiar para o Brasil no SUS. Ressalta-se, novamente, que não há posicionamento formal do 

Ministério da Saúde a esse respeito.  

 

 

Figura 21 Plano de Custo-Utilidade 

 

 

Figura 22 Plano de Custo-Efetividade 
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5.2 Análise probabilística 

 
A análise de sensibilidade probabilística mostrou ampla dispersão para todas as 

tecnologias, havendo grande sobreposição nos resultados. Esse resultado já era esperado em 

função de a magnitude das diferenças observadas no caso base serem baixas (Figura 23 e 24). 

 

 

Figura 23 Gráfico de Dispersão. Análise de Custo-Utilidade. Análise probabilística 
com 10.000 iterações entre as tecnologias avaliadas. 
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Figura 24 Gráfico de Dispersão. Análise de Custo-Efetividade. Análise probabilística 
com 10.000iterações entre as tecnologias avaliadas. 

 Com o objetivo de tornar mais clara a dispersão para as tecnologias com maior potencial 

de serem custo-efetivas (anfepramona e sibutramina), realizou-se dispersão para essas 

tecnologias considerando o desfecho Anos de vida ganhos, desfecho esse, sabidamente mais 

aceito no contexto brasileiro (Figuras 25 e 26). 
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Figura 25 Gráfico de dispersão entre anfepramona e tratamento padrão. Foram 
realizadas 10.000 iterações. 
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Figura 26 Gráfico de dispersão entre a sibutramina e tratamento padrão. Foram 
realizadas 10.000 iterações. 

 

 Partindo dos mesmos dados probabilísticos, realizou-se curvas de aceitabilidade de 

custo-efetividade para avaliar quais tecnologias possuem maior probabilidade de serem custo-

efetivas (Figuras 27). Foi realizada CEAC somente para Anos de Vida Ganho pois além deste 

desfecho ser mais aceito na comunidade brasileira, os resultados de CEAC são muito 

semelhantes para as duas unidades de desfecho. O detalhe das curvas permite uma visualização 

maior entre os limiares R$ 0 a R$ 25.000. Em R$ 25.000, vê-se que anfepramona possui 23% 

de ser mais eficiente, seguida por sibutramina (20%) e tratamento padrão (19%).  
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Figura 27 Análise de Aceitabilidade de Custo-Efetividade. No eixo y aparece a 
probabilidade de uma dada tecnologia ser a mais custo-efetiva como uma função do 
limiar (eixo x). 

 

5.3 Valor da Informação (Value of Information)
 

 No gráfico de EVPI, vê-se que o impacto de uma decisão equivocada no cenário 

estudado, aumenta conforme a disposição a pagar aumenta. Essa tendência é observada porque 

dentre as opções farmacoterapêuticas estudadas há alternativas cujo RCEI é bastante elevado 

(mazindol) associado ao fato de ser uma condição de saúde que acomete grande parte da 

população brasileira (Figura 28). 
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Figura 28 Expected Value of Perfect Information 

Na análise de EVPPI, observa-se que os parâmetros que definem a frequência de 

eventos secundários pós doença cerebrovascular são os que têm o potencial de gerar maior 

impacto em caso de decisões equivocadas. Esses parâmetros, são seguidos dos cálculos que 

estimam o risco de evento cardiovascular primário fatal. Nenhuma das variáveis de custo 

impacta drasticamente o resultado final (Figura 29). 
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Figura 29 Expected Value of Partial Perfect Information 

 

 Como uma forma de avaliar a eficiência imediata das tecnologias avaliadas no período 

de um ano, avaliou-se o mesmo estudo com horizonte temporal correspondente à um ano. Os 

resultados se mantiveram os mesmos e a análise de sensibilidade probabilística mostrou muita 

sobreposição entre as nuvens de cada tecnologia, de maneira semelhante à apresentada nas 

figuras 23 e 24.   
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6 DISCUSSÕES 
 

6.1 Promoção de Sustentabilidade para os Sistemas de Saúde 

  
 Há diversas proposições para assegurar a sustentabilidade dos sistemas de saúde ao 

redor do globo, nas próximas décadas. Algumas delas, como a proposta por Porter 20, baseia-

se no estímulo à competição entre stakeholders no mercado da saúde. A métrica ou indicador 

para essa competição consiste, necessariamente, em desfechos relevantes para o paciente, 

agente central desse mercado.  

 A geração de indicadores que exponham a eficiência de um serviço de saúde, seja um 

tratamento farmacoterapêutico, política de vacinação, screening populacional para diagnóstico 

precoce ou até mesmo modelos de gestão de saúde no amplo espectro, são obtidos a partir da 

observação de dados de mundo real (real world data).  

 Atualmente, as bases de dados disponíveis nos sistemas de saúde brasileiros possuem 

cunho administrativo e, portanto, são muito limitadas no que tange aos aspectos clínicos e 

humanísticos. Além disso, não foram criadas para rastrear os cuidados à saúde prestados à um 

determinado indivíduo ao longo dos anos, nas diversas esferas do cuidado. Dessa forma, além 

do tratamento minucioso desses dados, há necessidade de reformular os parâmetros a serem 

coletados para os atendimentos em saúde, seja no público ou privado, ambulatorial ou 

hospitalar. 

 Outro desafio, mesmo quando há disponível bases de dados capazes de gerar 

informações relevantes para mensurar a eficiência das tecnologias em estudo, consiste na 

maneira de organizar, estruturar e reportar o estudo realizado, de maneira transparente e 

inteligível. O framework de avaliações econômicas em saúde, independente do método 

utilizado na análise de decisão, é considerado por muitos autores, o mais apropriado para gerar 

métricas e indicadores que permitam a competição no mercado da saúde. 

 Naturalmente, a sustentabilidade dos sistemas de saúde só será alcançada se, paralelo à 

geração de métricas e indicadores de eficiência, houver estímulos para a utilização desses 

indicadores para efeito de reembolso (como o pagamento por perfomance, P4P) e seleção de 

prestadores de serviço.  
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6.2 Geração de valor no contexto da farmacoterapia para obesidade e sobrepeso 
 

 O modelo Brasileiro de CVD, adaptado e calibrado do modelo originalmente criado 

para a realidade da Escócia, tem o potencial para ser utilizado com o fim supracitado. A título 

de exemplo de como o modelo adaptado pode ser utilizado, realizou-se a análise para os 

medicamentos no tratamento da antiobesidade e sobrepeso.  

 No contexto da obesidade e sobrepeso, os microdados de indivíduos com essa condição 

clínica não são facilmente obtidos e, principalmente, não se consegue rastrear uma mesma 

pessoa no decorrer dos anos para identificar a presença ou não de eventos de interesse. Essa é 

a realidade para muitas outras condições crônicas no Brasil. O modelo Brasileiro de CVD, sem 

a utilização de dados de abrangência nacional, é capaz de preencher, ainda que com diversas 

ressalvas, a dificuldade acima descrita. 

 O uso da ferramenta criada permite a comparação de tecnologias para o manejo da 

obesidade e sobrepeso justamente em razão de a principal complicação da obesidade e 

sobrepeso ser eventos cardiovasculares. Medidas outras no campo da prevenção de obesidade 

e sobrepeso bem como políticas públicas para o uso de estatinas, por exemplo, também podem 

ser avaliadas no modelo criado, desde que as premissas do mesmo sejam respeitadas. 

 Um modo pragmático de interpretar os resultados para os medicamentos antiobesidade 

testados, consiste em observar o valor promovido ao paciente, no curto e longo prazo, tanto em 

termos de qualidade de vida relacionadas à saúde quanto em longevidade, e ponderá-los pelo 

investimento necessário.   

 

6.3 Racional para tomada de decisão 
 

 Do ponto de vista gerencial, tem-se que a obesidade e sobrepeso são uma ameaça aos 

sistemas de saúde principalmente por catalisar o surgimento de muitos eventos 

cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Como os 

resultados mostraram que os medicamentos não são capazes de alterar drasticamente esses 
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desfechos, para o gestor de saúde essas terapias não ajudam a resolver o desafio do aumento 

de eventos cardiovasculares. Por outro lado, o incremento médio de QALY e expectativa de 

vida (ainda que pequenos em magnitude), promovidos por anfepramona e sibutramina, custam 

relativamente pouco (R$ 797 e R$ 343, respectivamente). Essa constatação é evidenciada pelo 

RCEI extremamente baixo de ambas as tecnologias (ambos abaixo de R$ 4.000).   

 É importante destacar que o objetivo imediato das terapias estudadas consiste em 

redução de peso e, que esta situação por sua vez, relaciona-se com a redução de eventos 

cardiovasculares. A magnitude da perda de peso e redução de eventos cardiovasculares talvez 

não justifique o investimento que o pagador (SUS) deveria arcar para oferecer esse tratamento 

aos seus beneficiários (população brasileira) no amplo espectro. Subgrupos populacionais 

poderiam ser estudados para identificar aqueles com maior chance de se beneficiar (formulação 

de políticas públicas). 

 A análise isolada dos resultados da avaliação econômica em saúde não permite inferir 

se deve ou não haver inclusão desses medicamentos no SUS. No entanto, com estímulos 

corretos no mercado da saúde, esses resultados podem direcionar para a melhor decisão. Em 

outras palavras, atualmente o desafio do gestor de saúde é ser capaz de promover economia 

financeira a qualquer custo, dentro da ética e legalidade. O estímulo que se tem hoje no mercado 

de saúde, leva os tomadores de decisão a, constantemente, tomar decisões que reduzam a 

pressão no orçamento da sua instituição. Sob essa ótica, nenhuma das tecnologias estudadas 

deve ser incorporada, pois todas geram incremento de custos. Por outro lado, se o estímulo do 

mercado consistir em promover mais qualidade de vida relacionada à saúde (como ocorre no 

Reino Unido), anfepramona e sibutramina apresentam-se como potenciais tecnologias a serem 

incorporadas (um ponto a ser ponderado diz respeito às suas probabilidades de serem mais 

custo-efetivas, as quais são muito próximas ao tratamento padrão).  

 Novamente, os resultados da avaliação econômica para os medicamentos utilizados no 

tratamento da obesidade e sobrepeso aqui apresentados, servem de métricas e indicadores (no 

caso de RCEI) para fomentar discussões que levem à melhor tomada de decisão. Ainda que os 

resultados sejam os mesmos, há diversas formas de encará-los a depender do estímulo que se 

tem dentro do mercado de saúde e das pressões sentidas pelo tomador de decisão.  
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6.4 Implicação dos resultados para as mulheres obesas e com sobrepeso atendidas no 
SUS  
 

 Mulheres obesas e com sobrepeso que buscam cuidado à saúde para tratar essa condição 

clínica no SUS não possuem acesso à farmacoterapia de modo gratuito. No entanto, há 

disponível outras formas de tratamento, como aconselhamento nutricional e de estilo de vida 

(aqui, não se entra no mérito para discutir quão bem esses serviços funcionam ao longo do 

país). As diversas abordagens para aconselhamento nutricional e mudança no estilo de vida 

não fazem parte do escopo desse estudo, mas podem ser testadas, em termos de eficiência, no 

presente modelo matemático. 

 A implicação imediata desse estudo para a população de mulheres obesas e com 

sobrepeso atendidas no SUS, diz respeito ao aumento de subsídio para se discutir a 

farmacoterapia da obesidade no âmbito do SUS. Atualmente, há uma agenda de combate à 

obesidade e sobrepeso no Ministério da Saúde e que tem como foco central as medidas de 

prevenção para essa condição clínica. É opinião do autor desse estudo que as medidas de 

prevenção são, certamente, as estratégias mais eficientes para o combate à obesidade e 

sobrepeso. No que se refere ao manejo de pessoas com a obesidade e sobrepeso instalada, a 

opção mais eficiente consiste, para a maioria dos casos, em reeducação alimentar e aumento 

de atividades físicas. O papel da farmacoterapia é auxiliar a essas duas mudanças. Na ausência 

de reeducação alimentar e atividade física, a farmacoterapia perde a sua relevância, pois 

somente com os dois primeiros assegura-se   

 Diante dos resultados oriundos da avaliação econômica em saúde, a farmacoterapia não 

sugere ser uma estratégia de amplo espectro à maioria dos obesos e sobrepesos. Destaca-se a 

necessidade de selecionar perfis específicos de pacientes que possuem maior chance de se 

beneficiar dos tratamentos e, portanto, gerar resultados cada vez mais eficientes. A essa tarefa, 

o modelo adaptado e calibrado pode servir de framework para explorar tais perfis, necessitando 

somente de dados de vida real que sirvam de subsídio para a análise.          

 

6.5 Estudos futuros e potencialmente realizáveis 

Existem vários estudos que apontam que a renda familiar e o nível de carência como 

um todo, são importantes variáveis independentes para o infarto do miocárdio 127 e fatores de 
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de risco para doenças cardiovasculares 157,158. É importante ressaltar que a predição para um 

determinado perfil de paciente irá variar de acordo com o nível de carência. Uma vez que o 

Brasil não possui uma ferramenta direta ou indicador social para serir de variável independente 

em pesquisas (como o SIMD score na Escócia e Inglaterra), os riscos desse modelo representam 

a media observada na população. A criação de uma indicadores para prever o nível de carência 

em todo o Brasil é de elevado valor não somente na área da saúde mas também em muitos 

outros campos da ciência. Ao ignorar os diferentes gradientes socioeconômicos em uma nação, 

reforça-se e aumenta a desigualdade de uma população. 

 Há uma importante falta de estudos longitudinais representativos da população 

brasileira avaliando doenças crônicas, o que impede o desenvolvimento de modelos de decisão 

analítica mais precisos para a realidade desses indivíduos. Como mencionada anteriormente, 

ELSA Brasil 155 é um estudo promissor para começar a mudar essa realidade. No que tange a 

esse estudo, idealmente, substituir as atuais funções de risco por outras, derivadas da população 

brasileira, seria a melhor abordagem para garantir que os riscos estimados sejam representivos 

da população brasileira. Entretanto, também é valido realizar uma validação externa 

independente assim que os dados mais recentes se tornem disponíveis com o objetivo de avaliar 

a confiabilidade do modelo calibrado. Além disso, uma validação externa independente 

apropriada deve indicar para quais pacientes este modelo é representativo. 

 Este modelo de decisão analítica pode ser útil para enfrentar o aumento das doenças 

crônicas como a obesidade e o diabetes ao avaliar intervenções para prevenir situações de CVD 

primária nessas populações específicas. Afinal, esse modelo engloba as consequências mais 

relevantes deste tipo de doença.  

 Outro potencial uso do Modelo Brasileiro para DCV consiste na avaliação de 

políticas para a profilaxia de eventos cardiovasculares primários bem como a 

comparação de farmacoterapia para o mesmo fim. 
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7 CONCLUSÃO 
 

  A análise isolada dos resultados da avaliação econômica para a farmacoterapia da 

obesidade e sobrepeso não permite inferir se deve ou não haver inclusão desses medicamentos 

no SUS. No entanto, com os estímulos visando a sustentabilidade no mercado da saúde, esses 

resultados podem direcionar para a melhor decisão. Em outras palavras, o estímulo que se tem 

hoje no mercado de saúde, pressiona os tomadores de decisão a, constantemente, decidir sob o 

vies de reduzir a pressão no orçamento da sua instituição. Sob essa ótica, nenhuma das 

tecnologias estudadas deve ser incorporada, pois todas geram incremento de custos. Por outro 

lado, se o estímulo do mercado consistir em promover mais qualidade de vida relacionada à 

saúde, por exemplo, a anfepramona e sibutramina apresentam-se como potenciais tecnologias 

mais custo-efetivas.  
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APÊNDICE I - Checklist para Adaptação de Modelos Econômicos 
em Saúde 
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APÊNDICE II - Macros para Adaptação e Calibração 
 

 Os macros em Visual Basic for Applications criados para o processo de adaptação e 
calibração estão descritos abaixo. 

 

profiles 
Sub profiles() 
' 
' profiles Macro 
' 
    Application.ScreenUpdating = False 
'   index = 0 
    Do While Index < 1000 
    Calculate 
    Range("B2:B17").Select 
    Selection.Copy 
    Range("O2").Select 
    ActiveCell.Offset(0, Index).Range("a1").Select 
     
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
        Index = Index + 1 
         
        Loop 
         
    Application.ScreenUpdating = True 
End Sub 
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CumIncCBVD 
 
Sub CumIncCBVD() 
' 
' CumIncCBVD Macro 
     
  Index = 0 
    Do While Index < 1000 
     
    Calculate 
    Range("T73:T80").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("model transitions - Tx1").Select 
    Range("M9:M16").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=12 
    Range("T94:T101").Select 
    ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Index = Index + 1 
     
    Loop 
     
         
End Sub 
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CumIncCHD 
Sub CumIncCHD() 
' 
' CumIncCHD Macro 
' 
 
Application.ScreenUpdating = False 
     
 
'   Index = 0 
    Do While Index < 1000 
     
    Calculate 
    Range("T73:T80").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("model transitions - Tx1").Select 
    Range("L9:L16").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=6 
    Range("T83:T90").Select 
    ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
    Index = Index + 1 
    Loop 
     
Application.ScreenUpdating = True 
 
 
End Sub 
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CumIncFATALCVD 
Sub CumIncFATALCVD() 
' 
' CumIncFATALCVD Macro 
' 
Application.ScreenUpdating = False 
'   Index = 0 
    Do While Index < 1000 
     
    Calculate 
    Range("T73:T80").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("model transitions - Tx1").Select 
    Range("N9:N16").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 
    Range("T105:T112").Select 
     ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 
    Index = Index + 1 
     
    Loop 
     
     
    ' run separate macro 
     
    CumIncFATALNONCVD 
     
     
    Application.ScreenUpdating = True 
     
End Sub 
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CumIncFATALNONCVD 
Sub CumIncFATALNONCVD() 
' 
' CumIncFATALNONCVD Macro 
' 
 
'   Index = 0 
    Do While Index < 1000 
    
    Calculate 
    Range("T73:T80").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("model transitions - Tx1").Select 
    Range("O9:O16").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=21 
    Range("T116:T123").Select 
     ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
        Index = Index + 1 
         
        Loop 
         
End Sub 
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LEprediction A 
Sub LEpredictionA() 
' 
' LEpredictionA Macro 
' 
 
' 
Application.ScreenUpdating = False 
    Index = 0 
    Do While Index < 1000 
     
    Calculate 
    Range("B13:B20").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Results").Select 
    Range("F3").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    Range("B24").Select 
    ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
    Index = Index + 1 
     
    Loop 
     
LEpredictionB 
LEpredictionC 
LEpredictionD 
CumIncCHD 
CumIncCBVD 
CumIncFATALCVD 
CumIncFATALNONCVD 
     
    Application.ScreenUpdating = True 
 
     
End Sub 
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LEprediction B 
Sub LEpredictionB() 
' 
' LEpredictionB Macro 
' 
 
'   Index = 0 
    Do While Index < 1000 
    Calculate 
    Range("E13:E20").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Results").Select 
    Range("F3").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    Range("B26").Select 
    ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
         
    Index = Index + 1 
     
    Loop 
     
         
End Sub 
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LEprediction C 
Sub LEpredictionC() 
' 
' LEpredictionC Macro 
' 
 
'   Index = 0 
    Do While Index < 1000 
    Calculate 
    Range("H13:H20").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Results").Select 
    Range("F3").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    Range("B28").Select 
    ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Index = Index + 1 
     
    Loop 
End Sub 
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LEprediction D 
Sub LEpredictionD() 
' 
' LEpredictionD Macro 
' 
 
'   Index = 0 
    Do While Index < 1000 
 
    Application.CutCopyMode = False 
    Calculate 
    Range("K13:K20").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Analysis").Select 
    Range("D8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Sheets("Results").Select 
    Range("F3").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Calibration").Select 
    Range("B30").Select 
    ActiveCell.Offset(0, Index).Range("A1").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Index = Index + 1 
     
    Loop 
End Sub 
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APÊNDICE III - Solicitação dos modelos matemáticos 
 

 Os modelos matemáticos foram criados em Microsoft Excel. Os modelos adaptados e 
calibrados, bem como o material desenvolvido para adaptação e calibração estão disponíveis 
através de solicitação via e-mail. Para solicitar os documentos, por gentileza escrever para: 

riveros.bs@gmail.com 

 

 

 

 

 


