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Resumo
O framework da Avaliação de Tecnologia em Saúde (Health Technology Assessment) lista
em seus principais aspectos a avaliação de custo-benefício, tecnologias alternativas e os
resultados clínico-terapêuticos do uso do equipamento. Entretanto, tem-se observado a
necessidade de que o ciclo de vida dos equipamentos, em conjunto com as demandas
particulares do local em que a tecnologia será aplicada, desde as etapas iniciais, sejam
consideradas e integradas na Avaliação de Tecnologia em Saúde. Este trabalho visa incluir
o estudo da evolução do ciclo de vida de um equipamento médico nas metodologias de
Avaliação de Tecnologia em Saúde, além de apresentar as principais métricas utilizadas
no esclarecimento dos resultados obtidos ao longo da Avaliação de Tecnologias em Saúde.
O equipamento do estudo de caso será definido conforme a disponibilidade à época da
realização do estudo de caso.

Palavras-chaves: ATS. ciclo de vida. equipamento médico.





Abstract
The framework of Health Technology Assessment lists in its main aspects the cost-benefit
analysis, alternative technologies and the clinical and therapeutic results of using the
equipment. However, it has been observed that the life cycle of the equipment, together
with the particular demands of the place where the technology will be applied should
be considered and integrated in the Health Technology Assessment, from the initial
stagesThis paper aims to include a study of the evolution of the life cycle of a medical
device in the methodologies of Health Technology Assessment, in addition to presenting
the main metrics used in the clarification of the results obtained during the Health Tech-
nology Assessment.The case study equipment will be defined according to availability at
the time of the case study.

Key-words: latex. abntex. text editoration.
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1 Introdução

1.1 Contextualização

Atualmente, no Brasil, tem-se gastado cada vez mais dinheiro com a aquisição de
equipamentos, como mostram dados do Sistema Único de Saúde (SUS) (M.S., 2015), os
quais mostram que desde 2010, houve um aumento de 500% com aquisição de equipamen-
tos, medicamentos, insumos, cirurgias, dentre outros gastos, sendo que de 2010 até 2014,
foram investidos aproximadamente 2.1 bilhões de reais na saúde, segundo M.S. (2015).

Outras pesquisas apontam que o número de leitos de UTI tem caído ao longo
dos últimos anos: cerca de 24 mil leitos foram perdidos nos últimos 5 anos, segundo o
Conselho Federal de Medicina (CFM, 2016), que também divulgou dados com o número
de leitos disponíveis no Brasil, tanto para a saúde pública quanto para a saúde privada,
e que mostram que 70% dos estados brasileiros possuem número de leitos de UTI abaixo
do preconizado pela regulamentação do Ministério da Saúde (M.S.). Além disso, cerca de
5000 municípios brasileiros não possuem unidades de tratamento intensivo. Num cenário
conforme a regulamentação do M.S., deve haver, no mínimo, de 2.5 a 3 leitos de internação
para cada mil habitantes, e desses leitos, de 4 a 10% devem ser leitos de UTI, o que
equivale a aproximadamente a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, num cenário
máximo, e cerca de 1.5 leitos a cada 10 mil habitantes, num cenário mínimo. Entretanto,
se considerarmos somente os leitos da rede SUS, existem cerca de 0.96 leitos de UTI para
cada 10 mil habitantes. As grandes capitais concentram a maior parte desses leitos. Só a
região Sudeste possui 47% dos leitos públicos de todo o país.

Por outro lado, temos ainda o problema dos leitos não utilizados: em vários es-
tados brasileiros, é relatada por meio dos veículos de imprensa e relatórios de órgãos de
vigilância, a existência de leitos que não recebem pacientes, apesar da intensa procura.
A título de exemplo, podemos citar a situação do Hospital de Base do Distrito Federal,
que segundo o SindSaúde (2015), contou com 9 leitos de UTI vazios por falta de funci-
onários. Enquanto a população brasileria experimenta o natural aumento da população,
setores básicos como o da saúde têm se mostrado ineficazes no gerenciamento de todos
esses recursos.

Ainda a título de evidenciação do problema, podemos considerar a taxa de mor-
talidade nas internações brasileiras ao longo dos anos de 2008 a 2016 (DATASUS, 2016),
que mostram que para os meses de setembro de cada um desses anos, a taxa de morta-
lidade aumentou de 3.4 para 4.39 mortes/mil habitantes. Ou seja, embora o número de
leitos esteja diminuindo, não significa que a necessidade também esteja diminuindo. Pelo
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contrário, aumenta-se a demanda de leitos disponíveis.

1.2 Fundamentação Teórica

1.2.1 Avaliação de Tecnologias em Saúde

A Avaliação da Tecnologias em Saúde (ATS) é uma ferramenta de incorporação
de tecnologias no ambiente de saúde, que surgiu a partir do movimento da Medicina
Baseada em Evidência (M.S., 2009), e tem como objetivo gerar relatórios baseados em
evidência sobre as tecnologias disponíveis, auxiliando o processo de tomada de decisão, de
forma que as intervenções escolhidas contenham o máximo de informação possível em seu
background. A ATS é definida também como uma ferramenta de gestão de conhecimento,
baseada em evidências, utilizada na incorporação de novas tecnologias nos sistemas de
saúde (AMORIM et al., 2011).

É uma prática que obrigatoriamente deve incluir em seu escopo a multidiscipli-
nariedade, afim de garantir soluções satisfatórias (custo-úteis) e economicamente viáveis
(custo-efetivas), e cujo objetivo é o desenvolvimento de políticas a serem adotadas nas
instituições de saúde. Tem sido considerada, segundo Battista (1996 apud VELASCO-
GARRIDO, 2005), como a ponte entre o mundo da pesquisa e o mundo das decisões.

De acordo com Velasco-Garrido (2005), com as tecnologias em constante mudança,
e a limitação de recursos para a saúde, é necessário que os tomadores de decisão estejam
munidos com informações suficientes para conhecerem as tecnologias e intervenções dispo-
níveis e suas potenciais consequências, afim de que se confeccionem relatórios que auxiliem
na elaboração de políticas de gerenciamento das tecnologias em saúde.

Para que se realize uma ATS realmente útil, é necessário que se escolham de ante-
mão as métricas utilizadas para análise dos resultados, como redução de custos, efetividade
nos tratamentos, redução dos índices de reincidências, ganho em anos de vida, ganho em
qualidade de vida ou ganhos combinados. Conforme o desenvolvimento deste trabalho,
será mostrada a importância de se garantir uma solução que seja satisfatória a todos os
stakeholders, sem deixar de considerar o gerenciamento do que já se possui para resolução
de demandas de tecnologias em saúde.

Também é necessário que os dados obtidos na pesquisa possuam alto grau de con-
fiabilidadde, o que pode ser obtido adotando-se métodos de análise estatística, pesquisas
em bancos de dados e pesquisas de opinião dos impactados pela tecnologia. Dessa forma,
pode-se confrontar os resultados e encontrar denominadores comuns, que nortearão os
passos seguintes da ATS. Ao longo do texto serão propostas algumas formas de análise e
critérios utilizados tanto no processo de adoção de novas tecnologias, quanto no gerenci-
amento das mesmas a nível de ciclo de vida.
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1.2.2 ATS no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde (M.S., 2009), diversos fatores influenciam
a aplicação da ATS no Brasil, dos quais podemos destacar: resistência a mudanças por
parte dos profissionais em saúde e gestores, falta de coordenação e recursos financeiros
destinados a este fim. No cenário atual da saúde no Brasil, as recomendações de aquisi-
ção de novas tecnologias em saúde, em particular, de equipamentos médicos, são muito
focadas na observância da legislação, e não levam em conta conta o aspecto de análise
das tecnologias em saúde disponíveis. Além disso, não é praticado em larga escala nas
instituições de saúde no Brasil o gerenciamento do ciclo de vida do produto. Também são
negligenciados pontos de vista importantes necessários para se construir as decisões, que
trarão impacto nos interessados naquela tecnologia, como o ponto de vista dos fabricantes,
pacientes, cuidadores, enfermeiros e sociedade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dispõe em sua base de
dados um documento voltado para boas práticas aquisição de equipamentos médicos hos-
pitalares (ANVISA, 2015), a qual é voltada quase exclusivamente para a observância de
questões legais, de registro, de disposição do equipamento na instituição, logística, respon-
sabilidades das instituições, instruções de bom uso, disposições para orientar o processo
licitatório, gerenciamento de contratos, dentre outras normativas administrativas. O fato
é que não há nesse documento instruções relacionadas a realização de avaliação de tecno-
logias em saúde, ou instruções para que se adquira a solução mais adequada às demandas
da instituição. Há uma ressalva registrada no próprio documento, na parte de disposições
gerais (pág. 2), em que é explicado que essa não é a finalidade do guia, e que o processo de
avaliação da tecnologia deve ser feito previamente, e posteriormente submetido às rotinas
de boas práticas de aquisição. Entretanto, observa-se que dentre os objetivos explicitados
no próprio documento, o primeiro tem a intenção de assegurar que os equipamentos ad-
quiridos “. . . sejam adequados ao uso pretendido”. Também são dispostos quais tipos de
profissionais devem atuar no processo de aquisição, a saber:

1. Diretor (ou representante) da unidade em que o equipamento será aplicado;

2. Diretor (ou representante) da gerência e manutenção dos equipamentos de proprie-
dade da instituição.

Há também uma seção normativa que determina que equipe técnica em equipa-
mentos da instituição, elabore as exigências que devem constar no edital de licitação, tais
como: especificações não direcionadas, de forma a assegurar liberdade para que vários
fabricantes tenham chance de competir no processo, foco na modernização e ampliação,
afim de que o parque de equipamentos esteja sempre atualizado, ou padronizado de acordo
com instituições de referência e compatibilidade das tecnlogias a serem adquiridas com
as outras já presentes na instituição. Além disso, é disposta uma série de especificações e
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atribuições relacionadas à assistência técnica, seguida pelos critérios de custo que devem
ser observados em relação a qualquer serviço primário ou complementar que porventura
tenha que ser realizado naquele novo equipamento.

Nota-se que não há critérios para que se classifique o equipamento em processo
de aquisição como sendo a melhor solução disponível. Mesmo não entrando no mérito de
avaliar se realmente é necessário adotar aquela nova tecnologia em detrimento de que se
aplique alguma metodologia de análise de ciclo de vida do parque já presente na insti-
tuição, fica claro que não são incluídos os fatores que podem gerar de forma balanceada
economia, custo-efetividae e satisfação (utilidade) dos interessados na tecnolgia, que são:
médicos, enfermeiros, cuidadoires, pacientes, famílias, e a sociedade. Dessa forma, a ins-
tiuição é levada a adquirir o equipamento que apresentar o melhor preço e, ao mesmo
tempo, cumprimento de todos os requisitos levantados pelos responsáveis pela especifica-
ção.

As questões são: será que somente o corpo de profissionais regulamentados nesta
normativa é suficiente para assegurar que aquela solução escolhida é realmente a melhor?
E, a melhor solução é necessariamente aquela que possui menor preço conjugada com obe-
diência às especificações do edital? Não seriam necessários métodos mais bem elaborados
para definir uma cadeia de profissionais com atribuição de gerar requisitos e especifi-
cações para o equipamento desejado? Temos que equipamentos médicos naturalmente
causam um impacto considerável em uma série de indivíduos, os stakeholders daquela
aquisição, que incluem todos interessados supra-citados. Dessa, forma, faz-se necessário
que um manual de boas práticas de aquisição inclua uma abordagem a esse problema, de
forma que as necessidades e demandas daquele setor, ou unidade em que o equipamento
será alocada, sejam escrutinadas ao ponto de possibilitarem o desenvolvimento de uma
solução personalizada e, ao mesmo tempo, custo-efetiva.

Nesse sentido, volta-se a atenção para a necessidade da implantação, nas institui-
ções de saúde, de uma análise de tecnologias em saúde a nível local, em que não somente
diretores e equipe técnica estejam envolvidos, mas sim todos que forem afetados por aquela
nova tecnologia.

A gestão do parque tecnológico regulamentada pelo SUS tem como objetivo prin-
cipal a aquisição, monitoramento das tecnologias, desenvolvimento de mapasa regionais, e
monitoramento das manuntenções (AMORIM et al., 2015), sendo que por monitoramento
de tecnologias se entende o processo de acompanhamento das tecnologias com o objetivo
de se decidir sobre a aquisição de novas tecnologias, substitução e abandono. Basicamente,
todo o processo gira em torno de comprar e descartar equipamentos.

As disposições da ANVISA sobre gerenciamento de tecnologias em saúde, têm
como cerne regulamentar o gerenciamento como forma de garantir a rastreabilidade, qua-
lidade, eficácia, efetividade e segurança, de acordo com M.S. (2010 apud AMORIM et al.,
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2015), que ainda traz a definição de que o gerenciamento compreende desde o momento
em que a entrada da tecnologia no estabelecimento é planejada até o momento em que
será descartada.

Fica evidente pela observância do gerenciamento de tecnologias em saúde no Brasil,
que o conceito de gerenciamento do ciclo de vida dos mesmos é apenas implícito. Não há
regulamentação sobre como se deve realizar os planos de gerenciamento em detrimento da
aquisição. Dessa forma, as instituições de saúde ficam desobrigadas a direcionar as suas
capacidades de gerenciamento para o ciclo de vida dos equipamentos, o que incentiva que
se gaste cada vez mais com saúde no Brasil, gasto esse que poderia ser evitado, e essa
economia convertida em benefícios para outras áreas ou setores da saúde mais deprovidas
de recursos.

1.2.3 Limitações da ATS no Brasil

Em geral, no Brasil, o processo de tomada de decisão no ambiente clínico, no que
diz respeito à aquisição e gerenciamento de equipamentos médicos, é feito de forma inefici-
ente, sendo que não são considerados, em conjunto, fatores como impactos clínicos, sociais,
éticos, e econômicos. Outra prática que também carece de aplicação na saúde brasileira
é a revisão do que existe de melhor e mais eficiente no contexo local das instituições de
saúde, na intenção de que se observem as demandas particulares de cada setor. Com isso,
os equipamentos médicos adquiridos acabam não sendo custo-efetivos no contexto em que
são inseridos, gerando desperdício de recursos.

Além disso, observa-se que o parque de equipamentos nas instituições de saúde é
instalado sem consulta de profissionais envolvidos em toda a cadeia da saúde (médicos,
enfermeiros, assistentes, cuidadores, gerentes administrativos e financeiros, fabricantes,
representantes da indústria, fornecedores e pacientes). Geralmente considera-se, no pro-
cesso de aquisição de equipamentos médicos, apenas o impacto econômico a curto e médio
prazo, sem observância de todo o ciclo de vida das tecnologias.

Outra problemática que pode ser identificada no processo de gerenciamento de
tecnologias em saúde no Brasil é que não há de fato um gerenciamento do ciclo de vida,
sendo que as normativas existentes são voltadas quase exclusivamente para a aquisição
de novas tecnologias, ao invés de considerarem de igual importância o gerenciamento
consciente e bem informado do que já está disponível nos sistemas de saúde, o que gera
um impacto econômico preocupante, devido ao alto valor de mercado que os equipamentos
médicos agregam no país. Não se estabelecem estratégias efetivas para tratar da realocação
de recursos de equipamentos médicos de setores que estão sendo super-supridos para
setores que se encontram sub-supridos.

Destaca-se também que as normativas existentes no sentido de aquisição de novas
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tecnologias não são completas, pois contemplam apenas questões legais e administrativas
do processo, sendo que praticamente toda a regulamentação disponível para orientar as
instituições de saúde no processo de resolução de problemas relacionados a equipamentos
é desenvolvida sem que se entre no mérito de como executar de forma sistematizada
as aquisições de equipamentos, no que diz respeito à quesitos econômicos como custo-
efetividade, custo-utilidade e custo-consequência.

Nota-se que, nessas normativas, há instruções pertinentes às atribuições dos pro-
fissionais envolvidos no processo de tomada de decisão, porém a falta de instruções sobre
as metodologias a serem utilizadas na ATS leva a uma designação de profissionais equi-
vocada, ou seja, não há espaço para que toda a cadeia de stakeholders daquela tecnologia
tenha participação no processo, o que compromete a eficácia das decisões tomadas.

Os principais trade-offs de uma ATS são a junção de todos os dados necessários
para que as tomadas de decisão sejam bem orientadas, e formas de se contornarem pro-
blemas como: tempo hábil, alocação de recursos, limitações de recursos, definição das
prioridades, definição de quais stakeholders possuem precedência sobre os demais e defi-
nição sobre o tipo de intervenção (adoção ou gerenciamento).

A título de referência, podemos considerar o modelo europeu de tomada de decisões
nas instituições de saúde através da ATS.

De acordo com Henshall et al. (1997 apud VELASCO-GARRIDO, 2005), a ATS
tem sido definida como uma forma de elaborar políticas de pesquisa que examinam siste-
maticamente as consequências a curto e longo prazo, em termos de saúde e uso de recursos,
da aplicação de uma tecnologia em saúde, de um grupo de tecnologias relacionadas entre
si ou de uma questão de tecnologia.

Ainda a título de referência, podemos tomar o processo de ATS praticado na
Europa que, segundo a EUnetHTA (2015), numa abordagem mais voltada para a questão
econômica, pode ser dividida em cinco tipos de avaliação, as quais podem ser combinadas
entre si de forma útil. São elas:

1. Análise custo-efetividade;

2. Análise custo-utilidade;

3. Análise custo-benfício;

4. Análise custo-minimização;

5. Análise custo-consequências.
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1.2.4 Proposta

A proposta do presente trabalho consiste em apresentar metodologias de análise
que podem ser incorporadas nas avaliações de tecnogias em saúde feitas sobre equipamen-
tos médicos, dando enfoque ao gerenciamento do ciclo de vida dos produtos, considerando
que toda a cadeia de stakeholders pode agregar valor e melhorias na custo-efetividade
do produto quando participam ativamente de todo o ciclo de vida, processo que é co-
nhecido internacionalmente como “early HTA”, que numa tradução livre, significa ATS
prévia. A idéia é desenvolvida com orientação à ATS local, provendo à ATS um alto
grau de customização, utilizando para isso ferramentas de análise econômica oriundas
da farmacoeconomia, como os conceitos de análise custo-utilidade, custo-consequência e
custo-minimização. Além disso, são desenvolvidas análises de algumas métricas existentes
para visualização de resultados em saúde, como o QALY (Quality-Adjusted Life Year) e
o HYE (Healthy-Year Equivalent).

Dessa forma, pretende-se confeccionar um modelo de ATS, que pode servir como
base para a confecção de um parecer técnico científico, considerando também o ciclo de
vida do produto.
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2 Análise econômica e Gestão de Ciclo de
Vida

2.1 Tipos de Análises Econômicas em Saúde

As análises de custo necessárias para a determinação da melhor tecnologia a se
adquirir num determinado contexto, dadas as limitações de orçamento, número de alter-
nativas, devem levar em conta os fatores como custo às instituições de saúde, aos gerentes,
representantes da indústria, fornecedores e pacientes, além de impactos indiretos, como
resposta do paciente e resposta da sociedade em relação a adoção de tal tecnologia. Nesse
sentido, pode-se utilizar as variadas formas de análise econômica disponíveis para a área
da saúde, afim de que se tome uma decisão com alto grau de customização, e que possua
a maior custo-efetividade possível. Entretanto, a análise custo-efetividade não é a única
passível de aplicação em uma avaliação de tecnologia em saúde. A farmacoeconomia é
permeada por outros tipos de análise, que levam em conta efeitos adversos resultantes das
decisões tomadas. As principais análises são descritas a seguir.

2.1.1 Análise Custo-efetividade (ACE)

É a análise de custo mais largamente empregada no âmbito da saúde. De acordo
com Secoli (SECOLI et al., 2010), a análise custo-efetividade é uma metodologia de síntese
na qual os custos são confrontados com os desfechos clínicos, e tem como objetivo avaliar
o impacto das alternativas disponíveis, afim de prover os melhores efeitos, geralmente, em
troca de menor custo.

A ACE, além de estar relacionada ao conceito de eficiência técnica, busca in-
terfacear parâmetros subjetivos com parâmetros científicos, possibilitando assim que as
tomadas de decisão dentro do ambiente clínico considerem não apenas o valor dos be-
nefícios financeiros, mas os valores que satisfaçam da forma mais otimizada possível, a
expectativa dos stakeholders envolvidos.

No processo de tomada de decisão, a ACE compara os custos e efeitos de pelo menos
duas alternativas de soluções para o mesmo problema, e tais efeitos são quantificados por
números unidimensionais, como, por exemplo, os anos de vida útil que serão ganhos por
aquela solução. Também podem ser considerados, para fins de avaliações cujos resultados
não são satisfatoriamente previsíveis, resultados alternativos, em que um determinado
custo é avaliado tendo como parâmetro o maior efeito que ele provocará, ou ainda, qual
será o efeito devido a escolha da alternativa em que o custo é mínimo.
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No contexto da avaliação de equipamentos médicos, em particular, equipamentos
eletromédicos, tal análise se mostra poderosa no sentido de que, dada uma série de requisi-
tos e especificações para a aquisição de um equipamento, a análise poderá ser baseada em
fatores mais simples de se mensurar do que no caso da análise de medicamentos, visto que
as características de um equipamento eletromédico geralmente podem ser verificadas por
meio de validações, calibrações, qualificações, testes de segurança elétrica, dentre outros
procedimentos inerentes à qualidade.

Normalmente, nos processos de aquisição praticados nas instituições de saúde,
considera-se custo-efetiva aquela alternativa de equipamento que, dada uma série de es-
pecificações determinadas, apresenta o melhor preço, de forma que não são levados em
conta benefícios adicionais que as outras alternativas podem oferecer, benefícios tais que
poderiam compensar a diferença de preço e até superar, a médio e longo prazo, a custo-
efetividade da opção de melhor custo financeiro imediato.

Baseado no modelo de análise custo-efetividade sugerida por Secoli et al. (2010),
pode-se dividí-la nas seguintes etapas:

1. Determinação das tecnologias ou tratamentos disponíveis: nessa etapa, além de ser
necessária uma revisão de literatura sobre o que há de mais indicado para determi-
nado fim, é necessário considerar quais tecnologias estão ao alcance da instituição,
dadas limitações orçamentárias, logísticas, dentre outras;

2. Definicão das perspectivas de análise, sob as quais cada stakeholder é identificado,
assim como as suas exigências e preferências;

3. Determinação dos desfechos clínicos possíveis, que podem ser classificados como
desfechos finais ou intermediários. Em geral, os desfechos intermediários podem ou
não ser considerados, assim como podem se mostrar como desfechos substitutos aos
desfechos finais, ou ainda, podem ser causas de alteração nos desfechos finais;

4. Categorizar os custos: nessa etapa, os possíveis custos advindos da intervenção es-
tudada são classificados e ponderados de acordo com a frequência em que ocorrem
e a magnitude de seus efeitos. Isso deve ser feito analisando-se as estatísticas dispo-
níveis em relação à intervenção estudada. É interessante também adicionar a esta
etapa uma análise de taxa de desconto, para que se verifique os valores atualizados
dos custos em relação ao momento da tomada de decisão.

5. Devem ser também utilizados modelos de decisão para relevar os custos e os benefí-
cios envolvidos, considerando-se o histórico existente relacionado àquela intervenção;

6. A partir da obtenção dos resultados, pode-se usar a razão custo-efetividade incre-
mental para que se apresentem as tendências de duas tecnologias sob comparação.
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A razão custo-efetividade incremental (RCEI) é definida como a diferença entre os
custos de duas tecnologias sob investigação difidida pela diferença das efetividades
de cada uma. a RCEI é calculada da seguinte maneira:

𝑅𝐶𝐸𝐼 = [ Custo da intervenção X ] − [ Custo da intervenção Y ]
[ Efetividade da intervenção X ] − [ Efetividade da intervenção Y ]

(2.1)

7. Utilizar uma análise de sensibilidade para avaliar a robustez da avaliação. A análise
de sensibilidade se refere às incertezas das escolhas, como taxa de desconto ou a
inclusão dos custos de produtividade. (Baltussen et. al)

Na análise custo efetividade, é recomendável que o benefício esperado seja pontu-
ado de forma crescente (quanto mais, melhor).

A título de exemplo, podemos pontuar através de uma escala crescente a rapidez
na recuperação do paciente pós-cardioversão da seguinte maneira:

1. mais de 60 dias ou mais para recuperação;

2. entre 45 e 60 dias para se recuperação;

3. entre 30 e 44 dias para recuperação;

4. entre 15 e 29 dias para recuperação;

5. entre 1 e 14 dias para recuperação.

Dessa forma, quanto maior a pontuação, maior o benefício que, neste caso, é a
rapidez na recuperação pós tratamento. Obtem-se, assim, as relações custo-efetividade de
cada equipamento (Figura 1).

Opções Custo Índice de rapidez Custo/rapidez
Equipamento 1 R$ 20.000 3 R$ 6.666,67/rapidez
Equipamento 2 R$ 18.000 2 R$ 9.000,00/rapidez
Equipamento 3 R$ 15.000 1 R$ 7.000,00/rapidez
Equipamento 4 R$ 25.000 4 R$ 6.250,00/rapidez

Tabela 1: Exemplo de Custo-Efetividade

Observa-se que o equipamento 4 é a opção mais custo-efetiva. O equipamento 2
possui melhor custo, porém apresenta o pior desfecho clínico.

Podem-se montar outras tabelas semelhantes a essa, com outros parâmetros sob
análise. Ao longo do texto, serão abordadas análises que combinam os diversos critérios
das análises de custo para que se tome a melhor decisão, ou a que possua maior chance
de ser satisfatória aos stakeholders envolvidos.
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Seguindo o critério de avaliação sugerido por Secoli et al. (2010), faz-se necessária
a definição de formas de mensuração dos benefícios gerados pelas tecnologias sob compa-
ração. Os benefícios em relação ao custo da adoção da tecnologia devem ser confrontados
com os outros benefícios, que são aqueles relacionados à saúde. Em geral, a classificação
de tecnologias segundo o quesito financeiro é predominante, apesar de não ser simples:
comparam-se os preços dos equipamentos, insumos, planos de manutenção, dentre outras
variáveis cuja análise é feita através de valores explícitos.

Entretanto, quando são adicionadas as variáveis inerentes aos diversos stakeholders
envolvidos no processo, pode-se adotar como unidade de medida a chamada unidade
clínica. Da mesma forma que os custos são medidos em unidades monetárias, os benefícios
clínicos possíveis são medidos em unidades clínicas.

Exemplo 1 : A título de exemplo da aplicação do conceito de unidade clínica,
podemos desenhar a seguinte situação: uma certa unidade de terapia intensiva, prestes
a ser inaugurada, devido a demografia do local, espera receber pacientes em sua maioria
obesa. Então é de interesse que se adquiram cardioversores com uma faixa maior de
valores de energia de choque, devido ao alto valor de bioimpedância apresentado por estes
pacientes. Nesse cenário, é razoável que os modelos que entreguem maior quantidade
de energia sejam pontuados com mais unidades clínicas. Caso estejam disponíveis para
avaliação duas opções de modelos de cardioversor, um bifásico que entregue até 200 Joules
e outro também bifásico que entregue até 270 Joules, um pouco mais caro, o último seria
custo-efetivo em relação ao de menor energia e menor custo, visto que a faixa de energia
é uma entidade (benefício esperado) que influenciará na tomada de decisão.

Exemplo 2 : Essa mesma entidade do exemplo anterior provavelmente não seja
pontuada com unidades clínicas num cenário onde demograficamente não se prevêem
pacientes obesos, ou onde seja possível realocar esse tipo de paciente para outra UTI.
Sendo assim, numa UTI com 10 leitos na qual, pelas normativas seguidas no Brasil,
devem haver 2 cardioversores, pode-se considerar que pelo menos um cardioversor de
menor energia será custo efetivo em relação ao mais caro, de maior energia.

A partir desse exemplo, nota-se a necessidade do desenvolvimento e implantação
de um método de avaliação de tecnologias em saúde que leve em conta variáveis locais na
tomada de decisão, especialmente para equipamentos médicos.

Secoli et al. (2010) defende que deve-se considerar o fato de que moléstias diferentes
geralmente usam métricas diferentes para avaliar os resultados das soluções possíveis.
Então surge uma potencial desvantagem na análise custo-efetividade: os seus resultados
não são comparáveis entre diferentes tipos de moléstias. Entretanto, tal comparação se
torna possível através de uma análise custo-utilidade, que será detalhada a seguir.
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2.1.2 Análise Custo-utilidade (ACU)

A análise custo-utilidade é um tipo de análise custo-efetividade. Porém, os resul-
tados obtidos para com a saúde na ACU têm em comum características de "utilidade",
conforme definidas por Culyer, e detalhadas a seguir.

Conceito e características da Utilidade: As utilidades, de acordo com a
definição de Culyer (2005), consistem em números atribuídos a entidades, que no caso da
análise de custo, são os possíveis benefícios ou os objetos que supostamente são preferidos
pelos stakeholders, de acordo com alguma regra. Dessa forma, é possível quantificar e
classificar essas entidades por preferência, desejabilidade ou escolha. Nesse sentido, surgem
4 formas de medição dessas entidades:

∙ Medição categórica, na qual uma entidade ou pertence a uma categoria ou não;

∙ Medição ordinal, na qual um ranking é estabelecido, e as entidades são ordenadas
de tal forma que possuem graus de qualidade. Por exemplo: números maiores na
escala significando melhores estados de saúde do paciente;

∙ Medição por intervalos, no qual, como na medição de temperatura, os pontos dentro
de uma certa faixa entre um ponto e outro da escala são considerados como sendo
equivalentes e de mesmo grau de qualidade;

∙ Medição por proporção, na qual são consideradas relações de proporcionalidade
entre as entidades, como por exemplo, dobro, triplo, etc.

Dependendo da forma em que se deseja apresentar as entidades, um tipo de me-
dição de resultados em saúde pode ser mais útil do que os outros.

Conforme explicado por Culyer (2005), a teoria da utilidade se revela uma fer-
ramenta muito útil na abordagem que o profissional em economia realiza em relação ao
comportamento dos resultados em saúde, sendo que pode ser aplicada para predição e ex-
planação de resultados, e possui caráter convencionalmente positivo, de forma que, dado
um determinado efeito, é sempre preferível ter mais dele. Essa característica de haver
comparações e medidas bem ordenadas é importante para que se trace uma boa curva de
indiferença, ou seja, uma curva que, de acordo com Perloff (2014) contém os benefícios ou
grupos de benefícios que o consumidor vê como sendo igualmente desejáveis. As curvas
de indiferença são, em essência, segundo o sítio Policonomics (a), linhas em um sistema
de coordenadas nas quais cada ponto expressa uma combinação particular de um número
de benefícios ou grupo de benefícios que possuem a mesma relevância para o consumidor,
independente de qual benefício seja escolhido. Para exemplificar, podemos considerar o
caso em que uma pessoa é solicitada a identificar todos os alimentos que lhe proporcionam
a mesma quantidade de satisfação. Ou seja, um não tem mais relevância do que o outro.
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Exemplo 3 : Podemos usar a figura abaixo, retirado de Perloff (2014), para ilustrar
a aplicação de uma curva de indiferença, na qual uma pessoa prefere duas entidades
distintas (burritos e pizzas), mas que possuem o mesmo valor para ela. Os pontos sobre
a curva são traçadas em c). No caso, a premissa é de que ter mais é sempre preferível a
ter menos, e a pessoa prefere qualquer combinação sobre a curva, independente do ponto:
todos os pontos possuem o mesmo nível de utilidade.

Figura 1: Exemplo de curva de indiferença

No caso em que a análise custo-utilidade tem como critério de decisão o custo
por ano de vida ajustado pela qualidade, (tradução livre do termo em inglês cost-
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per-QALY ), análise é chamada então de análise cost-per-QALY, em que a satisfação está
diretamente atrelada ao aumento na qualidade e na expectativa de vida do paciente. No
caso da avaliação de equipamentos médicos, tal critério também pode ser utilizado, visto
que muitos dos resultados esperados por um equipamento eletromédico são correlatos com
o efeito de alguma medicação. Além disso, tanto medicamentos quanto equipamentos são
partes integrantes de um tratamento médico, e compartilham os benefícios esperados.
A análise custo-utilidade utiliza uma pontuação ou ranking, que é valorado pelo estado
da saúde, que por sua vez é uma medida do resultado. Dessa forma, conceitualmente,
é possível utilizar a análise custo-utilidade para medir e comparar diferentes resultados
utilizando uma mesma métrica. O termo utilidade é largamente usado para descrever a
satisfação que se tem ao usar, possuir ou fazer alguma coisa, de acordo com Policonomics
(b).

Tem-se discutido ao longo dos anos quais das métricas disponíveis para lidar com as
questões de utilidade são mais adequadas no contexto de cuidados em saúde. As principais
métricas discutidas são o QALY (Quality-Adjusted Life-year) e o HYE (Healthy-Years
Equivalent), que são métricas semelhantes em relação aos objetivos almejados, mas usam
premissas diferentes sobre quesitos subjetivos. Gafni e Birch (1993) colocam em cheque
a superioridade que a métrica QALY apresenta sobre a HYE, baseando-se nas curvas de
indiferença que são obtidas junto aos consumidores finais do produto.

O QALY, cuja tradução livre é ano de vida ajustado pela qualidade, é um parâmetro
de medição de resultados em saúde, em que a qualidade representa a qualidade de vida
do paciente. Pode-se entender o seu conceito da seguinte forma: 1 QALY é equivalente a
1 ano de vida em estado de saúde plena, e este índice 1 é o máximo que o QALY pode
atingir em 1 ano. Em geral, o estado de saúde (que neste caso, é a utilidade) pode ser
classificado em níveis que vão de 0 a 1 (0 equivale ao paciente morto). Dessa forma, um
índice QALY de 0.5 em 1 ano representa 1 ano em estado intermediário de saúde.

Exemplo 4 : A título de ilustração, tem-se a situação em que se decide não realizar
uma intervenção em um paciente, o que lhe garantirá 10 anos de vida em um estado de
saúde intermediário. Para este caso, o índice QALY será 0.5 ao longo desses 10 anos, e o
índice total será:

0.5 utitilidades × 10 anos = 5 QALYs (2.2)

Caso se decida realizar a intervenção, ainda a título de ilustração, o paciente terá
uma expectativa de vida de 5 anos, porém em estado pleno de saúde (índice 1). Teremos,
da mesma forma, 5 QALYs:

1 utitilidade × 5 anos = 5 QALYs (2.3)
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Dessa forma, pode-se relacionar os vários quadros possíveis para a realização ou não
de uma intervenção, e decidir se é preferível ou não realizar um determinado tratamento.

De acordo com Culyer e Wagstaff (1992), as “qualidades” são calculadas como
médias ponderadas das pontuações equivalentes a cada estado de saúde possível que o
paciente possa gozar.

O HYE, livremente traduzido como equivalente em anos de vida, pode ser enten-
dido utilizando-se a ilustração anterior de forma simples:

Exemplo 5 : num cenário que utiliza o mesmo ranking da ilustração anterior, o
quadro em que a intervenção é feita, garantindo 5 anos de perfeita saúde, é equivalente
em anos de vida ao segundo quadro, em que a intervenção não é feita e o paciente goza
de 10 anos em um estado intermediário de saúde.

Ambas as métricas são aplicadas no contexto da análise custo-utilidade. Logo,
é necessário que se definam sistematicamente as utilidades envolvidas, em relação ao
estado de saúde do paciente. Dependendo do equipamento eletromédico a ser avaliado,
as métricas QALY e HYE podem não ser aplicáveis, como é o caso de equipamentos de
monitorização e diagnóstico, que não têm potencial de influenciar a qualidade de vida
do paciente diretamente. Nesse contexto, também é necessário que se faça claramente
distinções entre as utilidades do ponto de vista de cada stakeholder, pois os índices QALY
e HYE são tipicamente ser coletados de pacientes e profissionais que atuam diretamente
na área de saúde.

A diferença básica entre elas, segundo Culyer e Wagstaff (1992), é que o QALY não
admite separabilidade aditiva, que em termos de probabilidade, implica, de acordo com o
que é explicado por Cusinato (2003), que a contribuição de um resultado esperado advindo
de uma das decisões possíveis não depende dos outros resultados prováveis, excluindo o
que o autor chama de “desapontamento antecipado”.

Devido à indefinição do equipamento a ser abordado no estudo de caso proposto
neste trabalho, e também da incerteza do tipo de dados que serão coletados, não será agora
definido o tipo de métrica a ser aplicada como ferramenta, caso se ataque o problema via
análise custo-utilidade.

Respostas subjetivas dadas sem o devido conhecimento de causa podem não ser
confiáveis, mesmo quando obtidas por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem,
pacientes e famílias que vivenciam a moléstia, pois quando se deparam com algum dos
quadros possíveis que foram previstos de antemão, podem mudar de opinião sobre quais
situações seriam de sua preferência (utilidade). Além disso, é levantada a questão do
risco de que os quadros previamente supostos não se mantenham constantes ao longo do
tempo, de forma que as pesquisas de utilidade (ou satisfação, conforme tem sido definido
neste trabalho) devem levar em consideração a probabilidade de que os quadros possíveis



2.1. Tipos de Análises Econômicas em Saúde 39

sofram alterações, sendo que a curva de indiferença não terá como fonte apenas a consulta
a esses stakeholders, mas também deve ser fruto de uma análise estatística e de uma visão
especializada daquele tipo de moléstia, afim de que as informações sejam combinadas e
se tenham funções de utilidade mais robustas.

2.1.3 Análise Custo-consequências (ACC)

É, também, um tipo de análise custo-efetividade, que permite que se cruze os
custos-efetividades obtidos em primeira análise, afim de filtrar os desfechos clínicos mais
relevantes em determinado contexto.

Examina custos e consequências, sem a necessidade de se focar em uma consequên-
cia em particular ou em uma combinação de consequências discrepantes. Tem sido classifi-
cada tanto como uma variante da análise custo-efetividade quanto como uma abordagem
balanceada da análise custo-benefício. Pode ser usada para aumentar a transparência nos
relatórios e também pode ser especialmente aplicada quando os resultados não são medi-
dos adequadamente. Da parte dos órgãos legisladores, pode ser preferível à análise custo-
efetividade ou à análise custo-utilidade, no caso em que existem múltiplas consequências
a serem pesadas em conjunto e simultaneamente (EUNETHTA, 2015).

De acordo com Mauskopf et al. (1998), dependendo de qual tratamento (no caso
do presente trabalho, equipamento eletromédico) for escolhido, uma série de resultados e
consequências aparecerão, que podem ser separadas em três macro-categorias:

1. impactos diretos, que incluem os custos com visitas médicas, dias de internação,
cuidadores e medicamentos administrados pós-terapia;

2. impactos indiretos, que podem incluir por exemplo, a perda de produtividade apre-
sentada por uma equipe de cuidadores ao longo do ciclo pós-terapia, que pode
implicar em custos maiores;

3. sintomas e impactos clínicos, como expectativa de vida e qualidade de vida.

O foco da análise custo-consequência, que é oriunda da farmacoeconomia, é apre-
ender o máximo de informação possível sobre os resultados das intervenções médicas dis-
poníveis para um certo quadro clínico. Idealmente, a análise custo-consequências deveria
incluir todos os efeitos possíveis da aplicação da intervenção, além de prover pontuações
para cada efeito descrito. Também é de interesse compilar todos as informações demográfi-
cas possíveis sobre os resultados, além de dados sobre faixa etária dos pacientes, gravidade
dos quadros clínicos, dentre outras particularidades inerentes a cada local.

Baseado em (SECOLI et al., 2010), pode-se montar uma lista de fontes de infor-
mações utilizadas na análise custo-consequências (figura 2).



40 Capítulo 2. Análise econômica e Gestão de Ciclo de Vida

Figura 2: Dados necessários para uma avaliação custo-consequência

2.1.4 Análise Custo-benefício (ACB)

Esta análise normalmente requer o cálculo do valor presente usando a taxa so-
cial de desconto, que é a taxa de desconto estipulada para uso nas tomadas de decisões
públicas (CULYER, 2005). A diferença da análise custo-benefício para a análise custo-
efetividade ainda não está muito clara. Entretanto, segundo EUnetHTA (2015), a análise
custo-benefício, como ferramenta conceitual de comparação e tomada de decisão através
de benefícios valorados pelos seus custos, não é amplamente utilizada na avaliação econô-
mica de tecnologias em saúde. Isso acontece devido ao fato da dificuldade em se estimar
precisamente os benefícios requeridos para a aplicação eficaz do método.

2.1.5 Análise Custo-minimização (ACM)

É, também, uma forma de análise oriunda da farmacoeconomia, na qual "procura-
se identificar a terapia mais econômica que resultaria nos mesmos desfechos."(STERGACHIS,
1995).

A análise custo minimização pode ser conduzida quando esperam-se os mesmos
efeitos desejados (benefícios) e os mesmos efeitos indesejados (riscos/prejuízos) das tec-
nologias sob comparação. A adequação dessa análise tem sido questionada. Em parte,
isso é devido à suposição de que os efeitos das tecnologias comparadas são equivalentes.
Se forem detectadas, hipoteticamente, diferenças entre as tecnologias, no que diz respeito
aos resultados, e se estas não puderem ser adequadamente distiguidss, as outras análises
de custo são mais indicadas (EUNETHTA, 2015).
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2.2 Gestão de Ciclo de Vida do Produto
O ciclo de vida do produto, de acordo com Stark (2007) é definido como tendo

cinco fases:

1. Concepção da idéia;

2. Definição do que será produzido;

3. Realização;

4. Suporte;

5. Retirada do produto.

Entretanto, na perspectiva dos usuários do produto, as etapas são, reconhecida-
mente, dispostas da seguinte maneira:

1. Concepção;

2. Definição;

3. Realização;

4. Uso (ou operação);

5. Alienação (reciclagem).

Além disso, o autor afirma que é responsabilidade do proprietário do produto
manter a sua efetividade durante o seu ciclo de vida, além de definir práticas que visem
o melhoramento e extensão do ciclo de vida do produto.

Ainda de acordo com Stark (2007), o gerenciamento do ciclo de vida do
produto abrange todo o caminho que o produto percorre desde a concepção da idéia até
a sua alienação, e tem como objetivo maximizar o valor agregado a eles, seja no presente
ou no futuro.

O gerenciamento do ciclo de vida do produto, quando aplicado à avaliação de
tecnologias em saúde, está diretamente relacionado à atividade de manter o produto
custo-efetivo e custo-útil durante todo o período em que estiver sendo aplicado.

As análises econômicas apresentadas até aqui tem como finalidade munir os toma-
dores de decisão de ferramentas para construir uma análise customizada de uma nova tec-
nologia em saúde, de forma que são sugeridas soluções que vão além da simples aquisição
dos equipamentos mais custo-efetivos, mas também dos que apresentarem melhor relação
custo-utilidade, melhor relação custo-consequências e melhor relação custo-minimização.
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Tratam-se de técnicas que tem origem na farmacoeconomia e, por isso, não contemplam
a totalidade do ciclo de vida do equipamento. Daí surge a necessidade de que o plano
de execução de uma ATS local para equipamentos eletromédicos inclua em seus parâme-
tros fatores inerentes ao gerenciamento do ciclo de vida do produto. Através de técnicas
de gerenciamento do ciclo de vida, pode-se conseguir soluções ainda melhores para as
demandas de saúde.

Bryan, Mitton e Donaldson (2014) trazem a discussão para um ponto de vista em
que a prioridade do gerenciamento de tecnologia já existente é equiparada à adoção de
novas tecnologias. Para que as tecnologias seram gerenciadas corretamente, é necessário
saber sobre o comportamento da tecnologia ao longo do tempo. Além disso, deve-se co-
nhecer o prospecto daquele tipo de tecnologia, como ela tem evoluido ao longo dos últimos
anos, e o risco dela ser deixada de lado para que outras técnicas sejam implantadas na
prática clínica. Ou seja, é necessário que se obtenham dados acerca da tecnologia que está
sendo adotada, conforme os seguintes critérios:

1. Registros nas agências reguladoras, que no caso do Brasil, é a ANVISA;

2. Observância de boas práticas de projeto e de fabricação;

3. Metodologias de gerenciamento e execução projeto adotadas;

4. Certificados de calibração, segurança elétrica, qualificações e validações (conforme
forem aplicáveis);

5. Observância de padrões internacionais (por exemplo, IEC, AHA);

6. Fácil acesso a todas as documentações referentes aos procedimentos de qualidade
citados acima;

7. Visão que os fabricantes possuem a respeito da tecnologia com a qual estão traba-
lhando, e planejamento estratégico, que inclua as tendências de mudança nas tec-
nologias (por exemplo, de raio-x para tomografica computadorizada, ressonância,
medicina nuclear, dentre outras);

8. Histórico daquele produto em instituições ou setores em que ele já está sendo apli-
cado, em que conste registro de manutenções corretivas, presteza no atendimento
por parte dos responsáveis, disponibilidade e agilidade no fornecimento de insumos
(caso haja).

Nota-se que as informações e exigências necessárias para que se promova um ge-
renciamento do ciclo de vida de forma plena são muito parecidos com o que se demanda
para uma análise de custo, no sentido em que vem sendo abordada neste trabalho. Te-
mos então que o desafio em se gerenciar a tecnologia é garantir que tal gestão seja mais
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necessária que, ou pelo menos equiparável com à ATS voltada para aquisição de novos
produtos.

Na observância do cenário econômico que permeia a adoção de tecnologias em
saúde no Canadá, por exemplo, conforme apontado por Martin et al. (2016), fica claro
que se gasta muito nesse país com a inserção de novas tecnologias. A gestão da tecnologia
já existente tem sido deixada de lado, de forma que o gasto acaba se tornando maior do
que deveria. Não é uma questão de análise sobre qual nova tecnologia se deve adotar, mas
sim um alerta sobre a possibilidade de se administrar o que já existe (através da análise
de ciclo de vida dos produtos), para que se consigam soluções mais custo-efetivas, ao
invés de simplesmente equipamentos mais custo-efetivos. Nesse sentido, ainda é possível
aproveitar equipamentos que têm capacidade de fornecer um tratamento melhor, caso se
melhorem as práticas na sua utilização.

Podem haver casos em que a necessidade da adoção de uma nova tecnologia é ques-
tionável, pois para um equipamento que atenda aos requisitos dos stakeholders envolvidos
no tratamento, aquela tecnologia pode não estar sendo gerida corretamente, fazendo com
que a sua implementação não seja custo-efetiva.

Considerando o ciclo de vida dos equipamentos já presentes em um determinado
sistema, é possível promover melhorias na custo-efetividade e na custo-utilidade sem ne-
cessariamente realizarem-se aquisições. Um exemplo disso é, quando através de um estudo
sobre o público alvo de um determinado tipo de equipamento, nota-se que a instituição
de saúde tem disponível os equipamentos certos, porém em setores inadequados.

Exemplo 6 : Um cardioversor que entrega até 240 joules de energia presente em
uma UTI para neonatais poderia ser realocado em uma UTI para adultos, e a UTI neonatal
poderia possuir um equipamento que entrega menos energia, devido aos pacientes não
demandarem cardioversão de altas energias. A nível de ciclo de vida de equipamento,
pode-se usar o critério estatístico de que equipamentos de ponta disponíveis devem ser
alocados onde a demanda é maior, reduzindo assim o número de pessoas que irão ser
submetidas a tratamento com aparelhagem em risco de obsolescência.

De acordo com Bryan, Mitton e Donaldson (2014), as indicações de qual tecnologia
adotar podem sofrer alterações caso alguma delas já tenha sido adotada e bem aceita em
algum setor do sistema de saúde, de forma que esse tipo de tecnologia naturalmente é
adotada em outro contexto não tão adequado para ela, e isso pode acabar fazendo com
que a solução negligencie a custo-efetividade. Utilizar como ferramenta uma análise nesse
sentido pode ajudar a instituição de saúde no monitoramento do ciclo de vida de seu
parque tecnológico e no planejamento de soluções custo-efetivas e custo-úteis. Os autores
apontam ainda que a análise feita por meio de uma avaliação de tecnologias em saúde
deveria ser submetida a uma série de testes rigorosos capazes de assegurar a sua validade
na predição. Ou seja, devido às incertezas inerentes à adoção de novas tecnologias, todos
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os fatores e requisitos passíveis de serem incluídos na ATS devem ser relevados.

Uma forma de assegurar maior precisão em uma análise de tecnologia é reunir
nela a maior quantidade possível de informações e estudar o máximo de casos conhecidos
em relação a aplicação do objeto sob análise. No caso de equipamentos eletromédicos,
isso envolve não somente as análise econômicas descritas anteriormente (análises custo-
efetividade, custo utilidade, custo-minimização, custo-consequências), mas a análise de
todas as etapas do ciclo de vida do equipamento, desde a manufatura até a aplicação
junto aos usuários finais.

Bryan, Mitton e Donaldson (2014) apresentam o fato de que o financiamento é
sempre mais disponível quando a análise é direcionada para a adoção de novas tecnologias,
e não para o gerenciamento do ciclo de vida das tecnologias já adotadas, o que gera muito
mais atividade em relação a adoção do que em relação ao gerenciamento. A causa é
majoritariamente a expectativa de retorno financeiro. Obviamente não há malefício em
que a ATS seja voltada para a aquisição do melhor equipamento, mas há um desbalanço
entre o estudo direcionado à adoção e o estudo direcionado ao gerenciamento, e esse
desbalanço, ainda segundo os autores, é advindo da instrução por parte de orgãos voltados
para tecnologias em saúde, como o National Institute for Health Care Excellence (NICE)
e a Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), de que se realizem
as análises focando-se na adoção de novas tecnologias. É importante que se usem critérios
e estruturas de gerenciamento de ciclo de vida, para que se aprimore e se otimize a relação
custo-efetividade das soluções existentes no âmbito de equipamentos eletromédicos, uma
vez que nem sempre é palpável, devido a limitações de orçamento ou dificuldades logísticas,
a adoção de novas tecnologias.

Uma das formas de se alcançar o grau proposto de controle do ciclo de vida dos
equipamentos é a utilização de um sistema em que todos os dados referentes à aplicação do
mesmo estejam disponíveis (Registro de ocorrências do setor). Além disso, pode-se utilizar
o banco de dados disponível em setores responsáveis pela manutenção do equipamento
durante o seu ciclo de vida (Engenharia Clínica, por exemplo). Através dessa política
pode-se, inclusive, detectar tecnologias passíveis de desativação.

É fato que tal abordagem gera um certo nível de desconfiança em suas previsões,
pois o que mais se executa atualmente é a abordagem voltada para a adoção de novas
soluções. Gerir as tecnologias com base nos seus ciclos de vida requer que se desenvolvam
métodos de validar as predições feitas. Este é um campo ainda não muito bem explorado,
mas este problema pode ser atacado através da obtenção do máximo de informações
possíveis. Tal levantamento de informações está de acordo com a idéia proposta na análise
custo-consequência, sendo que esta pode ser usada no sentido de prever os impactos da
mudança nos diversos stakeholders que compõem o sistema de saúde.

Dada a definição de análise de tecnologias em saúde, baseada em Martin et al.
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(2016), compreendemos esta atividade como uma forma de elaborar políticas de análise
que tem como finalidade prover aos tomadores de decisão sobre tecnologias de saúde
ferramentas que viabilizem a solução mais adequada, segura e custo-efetiva. Dessa forma,
pode-se questionar se os modelos atualmente fornecidos pelos órgãos normatizadores (por
exemplo, Ministério da Saúde e ANVISA) são suficientes para que se atendam, da forma
mais satisfatória possível, as demandas locais, visto que as normas são, em essência,
disposições gerais que versam sobre critérios que são elaborados em escala macro, e em
seguida são disseminadas como sendo adequadas para a escala micro. Neste ponto de
vista, conclui-se que o background documental para a elaboração de tal análise carece de
pontos que forneçãm um alto grau de customização nas soluções em saúde.

Devido ao rápido avanço de tais tecnologias, há uma sobrecarga no processo de
tomada de decisão já nos passos iniciais: a pressão surge no sentido de se adquirir a
solução que ofereça tecnologia de ponta por um preço que vale a pena. O intuito de se
adquirir tecnologia de ponta para que a demanda seja melhor suprida caracteriza o cenário
apontado por Bryan, Mitton e Donaldson (2014) em que a avaliação de tecnologias em
saúde está, na verdade, causando um vício em adoção de tecnologias.

O cerne da questão então se torna a aquisição de tecnologias. Há porém, esse outro
ponto de vista, que provavelmente é o mais adequado para o momento atual do Brasil no
que se refere às políticas de saúde, e que se apresenta como uma alternativa inteligente
de se solucionar demandas em saúde, especialmente a nível local, maneira esta que não é
condicionada à necessidade de aquisição de novas tecnologias, mas sim, do gerenciamento
da tecnologia de que já se dispõe, verificando quais demandas estão sendo subsupridas, o
que compromente a efetividadde, e quais demandas estão sendo supersupridas, o que gera
desperdício. Nesse sentido, propõe-se uma metodologia que utiliza praticamente todas as
ferramentas de uma ATS comum, porém com foco em gerenciamento de ciclo de vida, e que
também inclua em seu escopo, análises econômicas poderosas, porém não tão difundidas,
como análise custo-utilidade (ACU) e análise custo-consequência (ACC), que são variações
da análise da análise custo-efetividade (termo que se alterna com análise custo benefício),
mas que são realizadas com metodologias diferentes para a classificação dos pontos de
relevância e seus respectivos valores dentro do contexto geral do problema que se quer
solucionar.

É bastante provável que, ao se adotar uma abordagem inovadora de avaliação nos
processos de tomada de decisão surja um certo grau de resistência, como é o caso de se
contra-argumentar a implementação das práticas de gerenciamento de ciclo de vida de
tecnologias alegando que elas demandarão muito tempo para serem feitas. Entretanto, as
métricas disponíveis para se avaliar o ciclo de vida de equipamentos podem ser usadas
de forma ágil, como no caso da análise custo-consequência, que pode ser feita com di-
versas bases de dados disponíveis, afim de que se selecionem os indicadores certos para a
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implementação da tecnologia sobre a qual está se deliberando.

Nem sempre é necessário que se adotem novas tecnologias para atender uma de-
manda. As limitações de orçamento de muitas instituições acabam gerando desatualização
de parque tecnológico, o que a primeira vista é um tipo de problema que só pode ser so-
lucionado mediante compra, que é inviável. Logo, o problema fica sem solução, caso não
seja atacado sob o ponto de vista do gerenciamento do ciclo de vida dos produtos. Porém
essa abordagem de forma nenhuma fica restrita a situações em que a instituição possui
baixo orçamento, pois instituições que possuem margem de recursos suficientes podem
gerenciar o ciclo de vida de seus equipamentos para que se economize esses recursos. No
sistema público de saúde, tal economia permitirá que se realoquem os recursos poupados
pelo gerenciamento do ciclo de vida em setores que se encontram com necessidade de
dinheiro. Em suma, como toda medida que poupa sem comprometer a qualidade é bem
vinda, a análise de ciclo de vida se mostra uma prática que deve, imperativamente, ser
posta em prática com tanta abrangência quanto a prática de adoção de novas tecnologias.

O contexto local de ATS geralmente é tratado usando-se definições de nível naci-
onal e anexando a elas pontos de relevância que podem, em determinado momento, ser
fatores decisivos na análise. Posteriormente, pode-se “costurar” as ATS’s locais já fei-
tas para gerar novas ATS’s locais, baseadas nas evidências apresentadas nas anteriores
(MARTIN et al., 2016). Para que se tenha de fato, uma base de dados em que decisões
sejam compartilhadas sem haver total dependência do padrão geral, é necessário que se
pense num método em que a ATS é feita de forma local desde o início, utilizando uma
das abordagens propostas neste trabalho, como a análise custo-utilidade, por exemplo.
Obviamente, é necessário que se observe toda a legalidade vigente para tais processos. O
problema é fazê-lo de forma que se considerem, mesmo antes de se selecionarem as al-
ternativas de soluções, todas as informações necessários para se trabalhar exclusivamente
no âmbito local, gerando assim acentuação nos potenciais fatores de utilidade, conforme
definida por Culyer (2005). Um dos objetivos é prover, ao longo do tempo, uma cultura
de decisões baseadas em evidências locais. Não somente evidências atestadas por médicos
e gestores, mas também por pacientes, demais profissionais de saúde e fabricantes.

Um conceito importante oriundo da microeconomia é o de “custo de oportunidade”
que, de acordo com o New Oxford American Dictionary (OXFORD, 2005), é a potencial
perda de um benefício advindo de uma outra alternativa quando uma primeira alternativa
é escolhida. Nesse sentido, a ATS local tem em seu escopo avaliar, baseada em evidências,
o quanto uma determinada decisão pode impactar todo o contexto em que a tecnologia
será inserida em detrimento das outras alternativas que foram dispensadas. Tal análise
nos remete à utilização da análise custo-consequência como ferramenta de trabalho.

Ainda segundo Martin et al. (2016), as decisões tomadas na prática de uma ATS
local envolvem muito mais do que apenas pesquisas de evidências. Há muitos outros fatores
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das quais essas decisões dependem, tais como: políticas locais, normativas institucionais,
pressões dos diversos stakeholders, valores e preferências que variam conforme o ponto de
vista de cada um desses stakeholders, e também a experiência de campo. É fato também
que as decisões na maioria das vezes são altamente influenciadas por grupos formados
por indivíduos sem o conhecimento total da causa, tais como administradores financeiros
da instituição e legistas, que tem a capacidade de direcionar o processo para a satisfação
apenas do critério econômico. Por outro lado, as decisões também podem ser influenciadas
por profissionais da saúde que preferem tal alternativa, mesmo sem conhecer as outras
opções, fabricantes que possuem interesse de difundir algo que precisam vender, mesmo
que fora de adequação.

A ATS local tende a ter como resultado medidas que podem gerar risco à segu-
rança do paciente. Por isso, essa variável também deve ser considerada, e requer especial
cuidado. Na verdade, é necessário que se considere toda a cadeia legal, ética, social e
ambiental que gere o contexto local. Dessa forma, se garante um raio de atuação seguro
para que as análises locais sejam desenvolvidas. Isso possibilita que o processo de vali-
dação dos resultados obtidos na ATS local possa ser feito por um grupo selecionado de
stakeholders que atuam nas diversas etavas do ciclo de vida do equipamento, e que são
afetados diretamente ou indiretamente.
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2.3 ATS nas primeiras etapas do ciclo de vida do produto

Diante do cenário atual, em que equipamentos voltados para a área de saúde
possuem naturalmente alto valor financeiro agregado, nota-se que os gastos acontecem em
escala milionária, tanto por parte das instituições de saúde e do governo, quanto por parte
dos fabricantes, que se vêem diante do desafio de prever com a máxima precisão possível
a tendência que a tecnologia com a qual estão trabalhando vai seguir ao longo do seu ciclo
de vida. Nesse contexto, surge a necessidade de que os responsáveis pelas consultorias
prestadas aos fabricantes tenham condições de suprí-los com informações e pesquisas que
garantam a menor incerteza possível no que diz respeito à evolução daquela tecnologia,
afim de que se garanta que o que for produzido não acabará ficando inadequado antes
mesmo de ser inserido no mercado. É importante que já nos primeiros estágios do ciclo
de vida de um equipamento médico, que são concepção da idéia, definição do produto e
execução do projeto, se tenha informação suficiente para assegurar que o que está saindo
da fábrica vá ao encontro das reais necessidades dos consumidores finais. Ressalta-se
que dentro do chamado grupo de consumidores finais, estão inclusos médicos, pacientes,
enfermeiros, cuidadores e a instituição de saúde como um todo. Os consumidores finais
são aqueles que serão impactados pela aplicação do produto médico.

Colocar no mercado algo que não respeita a real necessidade dos consumidores
traz no mínimo um duplo malefício: para os próprios consumidores, que não terão a sua
demanda satisfatóriamente suprida, e para os fabricantes, que se encontrarão obrigados
a empurrar aquela tecnologia inadequada para os consumidores, gerando perda de custo-
efetividade da solução. Os efeitos se acentuam mais ainda quando ocorre a produção em
larga escala, pois há o risco real de que se padronizem instituições inteiras e regiões mais
abrangentes com produtos relativamente inefetivos.

Muitas vezes, a solução mais custo-efetiva não é necessariamente a tecnologia de
ponta. Sendo assim, as equipes que prestam consultoria para que os fabricantes produzam
equipamentos com boas chances de serem custo-efetivos não podem ser compostas apenas
por médicos e outros especialistas da área de saúde. Faz-se necessária a aplicação de
metodologias mais robustas para que se possa atender os requisitos de custo-consequência
e custo-utilidade.

O gerenciamento de ciclo de vida de projeto, então, se mostra uma prática útil
em ambos os lados da cadeia, tanto em relação ao fabricante, que tomará uma decisão
informada ao desenvolver produtos, quanto dos consumidores, que se informarão para
efetuar a decisão mais adequada à sua demanda.

A análise custo-consequência se baseia na aproximação das tendências via consul-
tas a dados prévios, que podem ser registros de prática e ocorrências dos setores onde
o equipamento desejado será aplicado, dados dos sistemas utilizados pelas engenharias
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clínicas, históricos constantes em bases de dados nacionais e regionais, além de análises
custo-efetividade feitas anteriormente. É um método de natureza estatística, e é oriundo
da farmacoeconomia, mas possui grande aplicabilidade em equipamentos médicos, em
especial nos primeiros níveis do ciclo de vida do produto.

A análise custo-utilidade tem como principal fonte de dados, pesquisas feitas junto
às equipes que vão lidar diretamente com o produto, o que inclui enfermeiros, cuidadores,
fisioterapeutas, médicos de linha de frente, e também pesquisas com os pacientes, na
medida do possível. Essa pesquisa é realizada com o objetivo de classificar, segundo o
ponto de vista de cada stakeholder, quais são os principais pontos de relevância do produto
em questão, montando dessa forma, um ranking, que servirá para que se atribuam pesos
a cada requisito e especificação.

De acordo com (IJZERMAN; STEUTEN, 2011), em geral, são utilizados métodos
como o horizon scanning, que segundo Garnett et al. (2016 apud SUTHERL et al., 2010),
esse método de exploração de ameaças e oportunidades que tem como finalidade antecipar
problemas e trabalhar em cima de potenciais oportunidades, utilizando pesquisas das
tendências de mercado. Também observa-se o uso do método da avaliação econômica
iterativa como forma de se observarem as tendências e impactos passados para que se
preveja o comportamento da solução que se está propondo.

Ainda sengundo Ijzerman e Steuten (2011), eses métodos são predominantemente
voltados para dar suporte ao governo e às instituições de sáude nas decisões que irão
determinar o futuro dos setores em que há a demanda. Tais análises não são utilizadas
pelos fabricantes para gerenciamento do ciclo de vida dos equipamentos. Dado esse quadro
geral, tem-se que os métodos de ATS vistos até aqui são perfeitamente aplicáveis aos
fabricantes, no sentido de prover um ciclo de vida bem planejado do início até a eventual
alienação do equipamento.

A questão vai um pouco além de assegurar alta rentabilidade aos fabricantes. O
problema de se filtrar o que é implementado no sistema de saúde brasileiro mediante os
resultados de custo-eftividade é uma cultura que deve ser implementada imperativamente
na atual crise financeira que o país atravessa. É de interesse de toda a cadeia de stakehol-
ders que as tecnologias em desenvolvimento se utilizem do vasto arcabouço disponível
para que o processo seja, de acordo com Ijzerman e Steuten (2011) adaptativo, dinâmico,
interativo e inovador. Uma característica inerente ao Brasil é o impacto que o setor de
saúde tem causado na economia, sendo objeto de projetos de leis que visam estabelecer
limites para seus orçamentos, enquanto outros países não apresentam esse impacto tão
expressivo.

O interesse em se avaliar a tecnologia no início do ciclo de vida também tem
como objetivo evidenciar as barreiras de implementação diante das quais a tecnologia se
encontrará, o que tem o potencial de gerar desperdício de funcionalidades interessantes,
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porém inaplicáveis no contexto em que está inserida.

É fato que um modelo inovador que fuja da tendência de se avaliar a tecnologia
apenas na perspectiva do comprador gera desconfiança. Mas, à medida que os consumi-
dores finais se integrem cada vez mais no processo de desenvolvimento das tecnologias,
naturalmente surge a necessidade de que a utilidade da solução implique uma maior inte-
ração desde o momento em que o produto está sendo pensado. Além disso é de interesse
geral que se adotem novas políticas que incentivem o melhor direcionamento dos recur-
sos disponíveis para a saúde, tendo em vista que todo o trabalho em se desenvolver um
gerenciamento de ciclo de vida orientado à custo-utilidade e à custo consequência tem
potencial para levar o sistema de saúde brasileiro à excelência.

A utilização de uma abordagem bayesiana, conforme defendido por Ijzerman e
Steuten (2011) e Vallejo-Torres et al. (2008) tem se mostrado de grande utilidade, pois é
uma técnica utilizada na análise de várias áreas da economia, e está intimamente ligada
às idéias da ACC e da ACU.

Quando há dados evidenciais em grande quantidade a ponto de que se consiga
fazer uma distribuição relativamente densa dos principais problemas a serem resolvidos
por determinada tecnologia, uma abordagem bayesiana pode ser aplicada, de forma que a
análise custo-efetividade e suas variantes apresentadas até aqui, podem ser enriquecidas
e proverem melhores resultados. O método bayesiano de análise, como uma forma de ava-
liação iterativa e contínua, tem condições de nortear o desenvolvimento de equipamentos
médicos e estimular as inovação de forma orientada à demanda, que muitas vezes se apre-
sentará como uma demanda local. Usando este raciocínio, pode-se estabelecer uma relação
estreita entre ATS local, gerenciamento de ciclo de vida do produto em etapas iniciais e
análises custo-utilidade e custo-consequência, o que permite triangular as informações e
evidências advindas dessas abordagens para que as decisões convirjam para uma resposta
ótima.

Segundo Vallejo-Torres et al. (2008), o ciclo de vida de um equipamento geral-
mente fica restrito a cerca de no máximo 2 anos de uso, devido ao fato de a tecnologia
estar em constante mudança. Para equipamentos médicos, especificamente no Brasil, esse
número admite uma elasticidade considerável, dado o número de equipamentos considera-
dos antigos mas ainda em pleno uso presentes no sistema de saúde. Espera-se que o ciclo
de vida de tais equipamentos seja realmente bem maior, devido ao alto preço de aquisição
que normalmente é praticado nesse contexto.

A aplicação de uma análise bayesiana aos primeiros estágios do ciclo de vida do
equipamento se mostra, seguindo a idéia de Vallejo-Torres et al. (2008), expressiva em 3
sentidos:

1. Estimar as características do produto com mais potencial de serem custo-efetivas e
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evitar aquelas com maior probabilidade de não serem bem aceitas;

2. Prover um ambiente em que os fabricantes possam trabalhar apeanas com o que for
realmente promissor;

3. Direcionar os fabricantes sobre as áreas mais pobres em informação e que requerem
maior volume de pesquisa.

Em situações em que as decisões precisam ser tomadas de forma rápida, essa escas-
sez de tempo pode acabar não permitindo que se faça uma decisão otimizada em relação à
custo-efetividade. Entretanto, se o que estiver saindo da fábrica já possuir intrinsicamente
a característica de ter sido produzido para atender de forma plena as demandas daquele
momento, as chances de erro podem ser reduzidas significativamente. Dessa forma, o
sistema de saúde, como um todo, se torna mais robusto e eficiente.

O estágio inicial de desenvolvimento de um projeto é cercado de incertezas e falta
de dados suficientes para determinar os próximos passos da execução, cabendo à equipe
de consultoria deliberar sobre o que tem a maior probabilidade de ser custo-efetivo. Nesse
sentido, uma análise interativa é uma ferramenta que deve ser aplicada enquanto houver
espaço para tal.
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2.4 Contribuição de profissionais diversos no início do ciclo de vida
do equipamento

Seguindo a idéia proposta de realizar a análise custo-efetividade nas avaliações de
tecnologias em saúde, podemos atacar as incertezas surgidas na etapa de idealização e
fabricação dos equipamentos extendendo as ferramentas da ACU e ACC para promover
a excelência no processo de fabricação, fugindo da tendência de que se use como consul-
tores apenas profissionais da área de saúde, em particular, médicos. Segundo Lehoux et
al. (2013), a garantia de que o produto desenvolvido vá ao encontro das necessidades dos
usuários finais aumenta consideravelmente quando se consulta sistematicamente todos os
stakeholders daquele produto. Pacientes que já foram submetidos à tecnologia em ques-
tão, junto com as famílias, podem prover informações sobre coforto, ergonomia, efeitos
sentidos e demais feedbacks relacionados ao bem estar almejado por aquela terapia. As
famílias podem fornecer um parecer extremamente útil sobre como o paciente se comporta
ao ser submetido a outros equipamentos que tem a mesma finalidade, da mesma forma
que os cuidadores também auxiliam nessa coleta de informações prévias. Os enfermeiros
e técnicos que têm contato direto com o paciente e muitas vezes são os responsáveis pela
aplicação do tratamento acumulam, durante as suas atividades, experiências que um mé-
dico nem sempre consegue relatar com propriedade. Profissionais técnicos e engenheiros
tem contribuição na vigilância da integridade, durabilidade e histórico de manutenções
dos equipamentos, fornecendo ainda dados sobre os processos de certificação do produto,
como por exemplo, dados de calibrações, manutenções preventivas, análises de segurança
elétrica, qualificações e validações. Além disso, os diretores administrativos e financeiros
das instituições de saúde possuem pontos de vista inerentes à custo-efetividade das tecno-
logias até então utilizadas que podem servir para lapidar o desenvolvimento de produtos
ainda inacabados. Todas essas ações, tomadas em conjunto, são características da análise
custo-consequência e da análise custo-utilidade, e são perfeitamente aplicáveis do outro
lado da cadeia, na criação das soluções.

Nesse objetivo, é de extrema importância que se considerem todos os pontos de
vista relevantes no processo inicial. Todos os impactados, diretamente ou indiretamente
pelo equipamento, em produção devem ser ouvidos, na medida do que for praticável, para
evitar desperdícios, que nesse contexto, podem ser definidos como os desperdícios de tec-
nologia, em detrimento de outras funcionalidades que provavelmente serão negligenciadas,
causando um sub-suprimento da demanda. Todo esse processo inicial em busca da excelên-
cia e da melhoria da custo-efetividade reivindica a elaboração de modelos de questionários
e demais documentações para coleta de dados, na forma de entrevistas, observações de
campo, e demais formas de análise de obtenção direta de informações e evidências.

O intuito dessa metodologia é propor um modelo de desenvolvimento de equipa-
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mento eletromédicos em que cada stakeholder tenha sua reivindicação ouvida e incluida
na elaboração dos requisitos do equipamento, e isso deve ser trabalhado de forma itera-
tiva, de forma que estes stakeholders tenha condições de participar ativamente de todos
os níveis iniciais do ciclo de vida do equipamento. Um médico sem dúvida pode contribuir
de forma construtiva, provavelmente até mais que os outros profissionais da cadeia, porém
não se deve negligenciar aspectos como durabilidade de certas partes do equipamento, o
que pode ser avaliado pelo setor de engenharia clínica ou demais responsáveis pelas manu-
tenções periódicas do produto, usabilidade, que pode ser melhor atestada pela equipe de
enfermagem que realiza diretamente os procedimentos, dentre outros quesitos, nos quais
podemos incluir fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de laboratórios, diretoria e
administradores.

Baseado no raciocínio proposto por Lehoux et al. (2013), podemos conceber essa
metodologia de análise com a preocupação de direcionar corretamente para quais pro-
fissionais será levada cada questão pertinente às características que o produto final deve
apresentar. Essa abordagem permite que critérios até então subjetivos possam ser tratados
com precisão e de forma objetiva.

Lehoux et al. (2013) propõe um método de integração entre fabricante e demais
stakeholders em que são adotadas duas frentes de trabalho: uma para a descrição de pro-
blemas, e a outra para a solução dos problemas. Cada uma dessas frentes possui como
princípio de trabalho a aquisição de relatos e contribuições não apenas de médicos e en-
genheiros, mas também de enfermeiros e demais profissionais envolvidos nos cuidados
prestados aos pacientes, que fornecem o seu ponto de vista sobre o problema. Com isso,
é possível que se ganhe liberdade dos modelos obsoletos da medicina que predominam
há anos, mas que precisam ser revistos, para que acompanhem a evolução da medicina
e da engenharia. A aplicação dessa metodologia, com uma frente voltada para a confi-
guração e montagem dos problemas e outra para a resolução dos problemas, ambas com
feedback proveniente de profissionais da saúde, pacientes e compradores, têm apresentado
resultados promissores no contexto em que foram aplicadas.

É de se ressaltar que tal metodologia abrange as mais variadas tecnologias em
saúde, variando desde melhorias em diagnósticos, cuidados ao paciente, monitoração e
triagem até definição de prioridades no atendimento. O propósito deste trabalho é aplicar
essas metodologias a uma ATS feita sobre equipamentos eletromédicos, os quais têm alto
valor financeiro agregado e correspondem a patrimônios milionários nas instituições de
saúde de médio e grande porte.

Baseado nas idéias deLehoux et al. (2013) e de Hunger, Schnell-Inderst e Sahakyan
(2016), em que este último discorre sobre a distribuição das contribuições que os profissio-
nais de várias áreas podem dar em uma ATS, pode-se sugerir uma lista com os principais
pontos de enfoque a serem respeitados nas primeiras etapas do ciclo de vida do equipa-
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mento e os respectivos profissionais envolvidos nestas etapas:

∙ Definição das prioridades do equipamento e montagem dos problemas a serem solu-
cionados: forncedores, fabricantes, médicos e enfermeiros;

∙ Definição do escopo: especialistas de produto, engenheiros, especialistas da moléstia
ou do tratamento em questão, enfermeiros e técnicos de enfermagem;

∙ Aquisição de dados: especialistas de produto, especialistas clínicos, representantes
da indústria, representantes de pacientes, profissionais de TI, consultores das insti-
tuições e autores sobre o tema;

∙ Análise dos dados: estatísticos, especialistas na intervenção em questão, represen-
tantes da indústria, representantes de pacientes;

∙ Avaliação dos resultados: todos os envolvidos nas etapas supra-citadas. Adiciona-
se ainda de que se analisem esses resultados à luz das principais bases de dados
relacionadas à tecnologia em questão e bases de dados sobre ATS.
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3 Próximas Etapas e Cronograma

3.1 Próximas Etapas
Conforme as metodologias apresentadas até aqui, o cronograma de execução pode

ser feito em relação aos seguintes passos:

∙ A. Selecionar equipamento do estudo de caso;

∙ B. Selecionar a abordagem: ACC ou ACU;

∙ C. Consulta a profissionais presentes no ciclo de vida do equipamento/Fazer busca
em bases de dados;

∙ D. Avaliar custo-efetividade das opções a curto, médio e longo prazo;

∙ E. Fazer o levantamento dos profissionais com contribuição relevante em cada etapa
do ciclo de vida do equipamento escolhido;

∙ F. Fazer o levantamento dos profissionais capazes de avaliar estas informações e
proverem um parecer baseado em evidências;

∙ G. Selecionar/Criar as métricas de ciclo de vida, baseadas nos resultados do estudo
de caso (QALY ou HYE);

∙ H. Prever, utilizando as ferramentas descritas até aqui, quais serão os impactos da
solução adotada em detrimento das outras opções;

∙ I. Elaborar relatórios que apresentem de forma concisa e fundamentada os fatos que
orientarão a decisão;

∙ J. Propor mudanças (especialmente na esfera pública) na regulamentação de avali-
ação de tecnologias em saúde.



56 Capítulo 3. Próximas Etapas e Cronograma

3.2 Cronograma
De acordo, com as etapas definidas anteriormente, propõe-se um cronograma pre-

liminar de execução, que pode variar ao longo do próximo semestre:

Figura 3: Cronograma preliminar de execução
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