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RESUMO 

 

O Diabetes Mellitus é condição sensível à atenção primária de saúde (APS). E, em especial, 

os profissionais de saúde exercem papel central na sua prevenção e tratamento, o que pode ser 

aprimorado com ações de educação continuada. Todavia, dados sobre o custo-efetividade 

destas intervenções sobre a saúde dos usuários permanecem escassos. Determinar o custo-

utilidade da educação continuada, para o manejo de usuários com Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2), no município de Itamaracá, Pernambuco – Brasil, no ano de 2011. Foi realizada uma 

avaliação custo-utilidade, utilizando o Modelo de Markov, para simular os resultados em 

cenários de saúde, a partir da perspectiva do sistema de saúde. Foi considerado horizonte 

analítico de 20 anos e selecionada a categoria dos custos médicos diretos. Os dados coletados 

foram obtidos de fonte primária, estudo SERVIDIAH, e secundárias, de sistemas de 

informação em saúde e dados presentes na literatura. O cenário de referência representa o 

manejo-padrão realizado nos serviços públicos de saúde. Os demais cenários simulados para 

os resultados pós-intervenção foram baseados na sugestão de especialistas consultados. O 

indivíduo médio, representante da população de Pernambuco, foi do sexo feminino, com 61 

anos e diagnóstico de DM2 há 8,7 anos, e outras características clínicas que influenciaram no 

cálculo nas probabilidades de transição. Para o cenário de referência, o custo de um usuário 

foi calculado para 2011: sem complicações (R$920,75), com complicações microvasculares 

(R$1.451,76), macrovasculares (R$3.648,86) e ambas as complicações (R$4.179,87). O custo 

incremental para a implantação da intervenção foi de R$454,57 por indivíduo, posteriormente 

acrescidos ao custo para o manejo-padrão nos cenários de pós-intervenção. Na avaliação de 

custo-utilidade, apenas o primeiro cenário de simulação foi custo-efetivo, apresentando Razão 

de Custo-efetividade Incremental (RCEI) de R$ 13.805,80/AVAQ. CONCLUSÃO: As RCEI 

apresentadas sugerem que a intervenção não representa alternativa custo-efetiva. Diante das 

incertezas acerca da efetividade da educação continuada para profissionais da APS sobre a 

saúde dos usuários, faz-se necessário a realização de estudos aprofundados sobre a associação 

entre estas variáveis.  

Palavras-chave: Avaliação de Custo-efetividade. Atenção Primária à Saúde. Diabetes 

Mellitus. Educação Continuada. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Diabetes Mellitus is a sensitive condition to primary health care (PHC). In particular, health 

professionals exert central role in its prevention and treatment, which can be enhanced with 

continuing education interventions. However, data on the cost-effectiveness of these 

interventions on the health of subjects remain scarce. To determine the cost-utility of 

continuing education for the management of subjects with type 2 Diabetes Mellitus (T2DM), 

in Itamaracá, Pernambuco - Brazil, in 2011. It’s a cost-utility evaluation, using the Markov 

model to simulate the results in health scenarios, from the perspective of the health system. It 

was considered an analytic horizon of 20 years and selected the category of direct medical 

costs. Data were obtained from primary source, SERVIDIAH study, and secondary sources, 

of health information systems and literature. The reference scenario represents the standard 

health care management performed in public health services. The simulated scenarios for 

post-intervention’s results were based on the suggestion of consulted experts. The average 

individual, representative Pernambuco’s population, was female, 61 years old and diagnosed 

with T2DM for 8.7 years, and other clinical characteristics that influence the calculation of 

the transition probabilities were gathered. For the reference scenario, the cost for one 

individual was calculated for 2011: without complications (R$ 920.75), with microvascular 

complications (R$ 1,451.76), macrovascular complications (R$ 3,648.86) and both 

complications (R$ 4,179.87). The incremental cost for the implementation of the intervention 

was R$ 454.57 per individual, later added to the cost for standard management in the post- 

intervention scenarios. At the cost-utility evaluation, only the first simulated scenario was 

cost-effective, with Incremental Cost-effectiveness Ratio (ICER) of R$ 13,805.80/QALY. 

The ICER presented suggests that the intervention isn’t a cost-effective alternative. Given the 

uncertainties about the effectiveness of continuing education for professionals in the PHC on 

the health of users, it is necessary to conduct in-depth studies on the association between these 

variables. 

Keywords: Cost-effectiveness Evaluation. Primary Health Care. Diabetes Mellitus. 

Continuing Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) e as demais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

foram responsáveis por 33 milhões das mortes no mundo em 2008, representando 58% das 

causas de morte. Em países de baixa e média renda, cresce rapidamente a importância das 

DCNT como um grave fator adverso para o desenvolvimento social, econômico e da saúde 

(ALWAN et al., 2010). 

 O crescimento populacional e da longevidade ocasionam o aumento do número e 

proporção de idosos, uma tendência emergente em diversas partes do mundo, inclusive no 

Brasil. À medida que a população envelhece, projeta-se um substancial aumento do número 

de mortes anuais por DCNT (WHO, 2008). Em contrapartida, as mortes prematuras são uma 

consideração importante ao se avaliar o impacto das doenças crônicas em uma população, 

especialmente para os países de baixa e média renda, cuja proporção de mortes por DCNT 

antes dos 70 anos atinge altas proporções (48%) quando em comparação aos países de mais 

alta renda (26%) (WHO, 2011). 

 Movido pela rápida urbanização, transição nutricional e sedentarismo crescente, o 

perfil do diabetes está mudando; antes uma doença ocidental, hoje é globalizada. Cada vez 

mais se desprende de rótulos, afetando ricos e pobres, ambos os sexos e insinuando-se para 

faixas etárias mais jovens, tornou-se uma epidemia mundial, cujo crescimento segue em 

paralelo ao aumento da obesidade populacional (HU, 2011).  

Nos países de baixa e média renda, o modelo de cuidado das DCNT é 

hospitalocêntrico, direcionado ao tratamento agudo de complicações das condições crônicas. 

Além de ser uma abordagem dispendiosa, não contribui significativamente para a redução do 

impacto das DCNT e nega à população os benefícios de agir sobre sua condição nos estágios 

iniciais. Para garantir a detecção precoce e tratamento adequado, o cuidado das DCNT precisa 

ser integrado à Atenção Primária de Saúde (APS), em uma iniciativa que visa o 

fortalecimento das intervenções às condições crônicas (WHO, 2011).  

A maioria das intervenções para prevenção e tratamento do diabetes e suas 

complicações têm uma repercussão significativa na utilização dos serviços de saúde. 

Entretanto, intervenções de base populacional que visam à prevenção das DCNT não apenas 

são possíveis, mas também custo-efetivas. Irrestritas por barreiras monetárias, soluções de 

baixo custo podem ser aplicadas em qualquer parte do globo. Contudo, associadas às 

intervenções de larga escala populacional, os sistemas de saúde devem investir em 

intervenções individuais aos portadores de DCNT e àqueles em risco de desenvolvê-las. Três 
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intervenções para a prevenção e manutenção do diabetes comprovaram ser capazes de reduzir 

os custos e melhorar a qualidade da saúde, inclusive para países de baixa e média renda: (1) 

controle da pressão arterial, (2) controle dos níveis glicêmicos e (3) cuidados ao pé diabético 

(NARAYAN et al, 2006; WHO 2011).  

Existe um consenso entre as entidades que se dedicam ao estudo do DM e suas 

complicações, afirmando que uma solução custo-efetiva, com resultados de curto prazo, seria 

o investimento em educação em saúde, com ênfase na modificação do estilo de vida. Estudos 

sugerem que o treinamento de pacientes para o seu autocuidado reduz os custos médicos e, 

uma vez que educação em saúde é uma intervenção de baixo custo e densidade tecnológica, 

além de ser uma prática culturalmente aceita, esta seria uma estratégia de alta prioridade para 

países em desenvolvimento (KLONOFF; SCHWARTZ, 2000; GRILLO; GORINI, 2007). 

Os profissionais de saúde, em especial da APS, têm um papel central na prevenção, no 

diagnóstico precoce e no controle do DM e suas complicações. A educação continuada é uma 

estratégia comumente utilizada na busca do aprimoramento dos cuidados de saúde. A 

capacitação profissional auxilia na melhoria dos conhecimentos e abordagem médica e, 

consequentemente, influencia na melhoria da saúde dos pacientes (FORSETLUND et al.., 

2009). 

No Brasil, embora as iniciativas de educação continuada sejam pontuais e centradas 

nas capacitações técnico-científicas, essas atividades são importantes para a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), visto que podem, em alguma medida, “aproximar o vácuo 

existente entre a formação e a real necessidade do sistema de saúde” (PEDROSO, 2005, p.92; 

PEDUZZI et al.., 2009).  

Dados sobre o custo-efetividade das intervenções de cunho mais comunitário 

permanecem escassos, apesar dos estudos que sugerem os seus benefícios, quando voltadas à 

atenção primária da saúde (KRAUSS-SILVA, 2004; NARAYAN et al., 2006). O mesmo 

ocorre com as intervenções voltadas para educação continuada. Embora alguns estudos 

tenham examinado a satisfação dos profissionais que participaram dessas intervenções, 

poucos buscaram pesquisar os efeitos sobre a saúde do paciente (PAUL et al., 2013). 

A fim de auxiliar os tomadores de decisão a averiguar o custo-efetividade de uma 

intervenção de educação continuada, principalmente dentro da perspectiva da saúde pública 

diante de uma condição crônica, este trabalho busca oferecer uma simulação de possíveis 

cenários de saúde para usuários do SUS com Diabetes Mellitus tipo 2, em um município de 

pequeno porte no estado de Pernambuco – Brasil.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O DIABETES MELLITUS NO BRASIL 

 

As doenças crônicas são definidas como afecções de saúde que acompanham os 

indivíduos por longo período de tempo, podendo apresentar momentos de piora (episódios 

agudos) ou melhora sensível (BARROS, 2006). Em específico, o grupo das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis incluem as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, 

diabetes, câncer, doenças genéticas e outras. Estima-se que a mortalidade causada pelas 

DCNT seja o dobro do somatório da mortalidade por doenças infecciosas, condições maternas 

e perinatais e deficiências nutricionais combinadas e, por conseguinte representam um 

problema de saúde mundial e uma ameaça à saúde e ao desenvolvimento humano (OMS, 

2005).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2005), o impacto das DCNT cresce 

continuamente, afetando principalmente os países de baixa ou média renda. No Brasil, as 

DCNT constituem o problema de saúde de maior magnitude e correspondem a 72% das 

causas de mortes, em contraste com dados de 1930, quando 45,6% das causas de morte eram 

relacionadas às doenças infecto-parasitárias (SILVA-JUNIOR, 2009; BRASIL, 2011a).  

Essa mudança radical ocorreu em um contexto de desenvolvimento econômico e 

social marcado por avanços sociais importantes e pela resolução dos principais problemas de 

saúde publica vigentes naquela época. Paralelamente a essa mudança na carga de doença, 

houve uma rápida transição demográfica no Brasil, que produziu uma pirâmide etária com 

maior peso relativo para adultos e idosos. Crescimento da renda, industrialização e 

mecanização da produção, urbanização, maior acesso a alimentos em geral, incluindo os 

processados, e globalização de hábitos não saudáveis produziram rápida transição nutricional, 

expondo a população cada vez mais ao risco de doenças crônicas (SCHMIDT et al., 2011).  
Um dos principais representantes das DCNT, o Diabetes Mellitus tipo 2, ganhou 

destaque quando foi alvo de um estudo de coorte, denominado “United Kingdom Prospective 

Diabetes Study” (UKPDS), envolvendo 5.102 pacientes do Reino Unido de 1977 a 1997, e 

esclareceu muitas dúvidas sobre o tratamento e história natural da doença, servindo de base e 

oferecendo parâmetros para muitos estudos posteriores (LEVY, 2001). 

O termo “Diabetes Mellitus” (DM) refere-se a um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, resultado de defeitos na ação da 

insulina, na secreção de insulina ou em ambos. A classificação atual baseia-se na etiologia e 
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não mais no tipo de tratamento e, portanto, elimina-se o uso dos termos insulinodependente e 

não-insulinodependente, adotando a classificação recomendada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), Associação Americana de Diabetes (ADA) e Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD): DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), DM gestacional e outros tipos específicos de 

DM (SBD, 2009). 

As duas principais formas de Diabetes Mellitus em incidência, prevalência e 

importância clínica são o DM1 (5 a 10% dos casos) e o DM2 (90 a 95% dos casos). O DM1 é 

resultante da destruição das células beta-pancreáticas com consequente deficiência de 

insulina, geralmente mediada por autoimunidade. Em contrapartida, o DM2 caracteriza-se por 

defeitos na secreção de insulina, sua evolução é silenciosa e apresenta forte associação entre 

predisposição genética e familiar com o estilo de vida e os fatores ambientais (OLIVEIRA; 

MILECH, 2006; SBD, 2009). 

O risco de desenvolver diabetes tipo 2 aumenta com a idade, excesso de peso, 

sedentarismo e, frequentemente, encontra-se associado à hipertensão arterial e à dislipidemia. 

Cerca de 80% dos indivíduos com DM2 apresentam sobrepeso ou obesidade e mesmo 

naqueles com peso normal, pode ocorrer maior predomínio de gordura na região abdominal. 

A maior prevalência de sobrepeso e/ou obesidade em crianças e adolescentes vem resultando 

em aumento gradativo da prevalência de hipertensão arterial, dislipidemia e DM2 em jovens 

(COBAS; GOMES, 2010). 

Devido ao seu início insidioso, indivíduos com diabetes do tipo 2 não-diagnosticado 

têm risco significativamente aumentado de desenvolver uma complicação crônica, agrupadas 

em microvasculares e macrovasculares (OLIVEIRA; MILECH, 2006). 

O grupo das complicações macrovasculares é composto, segundo a Federação 

Internacional de Diabetes (2013), pela doença arterial coronariana (DAC), doença arterial 

obstrutiva periférica (DAP), Acidente vascular encefálico (AVE), Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) e Insuficiência Cardíaca (IC).  

Enquanto o IAM é uma das formas de exteriorização da DAC, a esta também se 

associa o aumento do risco de AVE. Corroborando esta afirmativa, na avaliação da prescrição 

medicamentosa e tratamentos cirúrgicos recomendados em guias e manuais específicos, 

notam-se similares entre as condições, como, por exemplo, na recomendação do uso 

preventivo de fármacos que reduzem colesterol a indivíduos com DM, as estatinas, as quais 

diminuem o risco de IAM e AVE (CHAVES, 2000; CARVALHO et al., 2006; SBD, 2006; 

SBC, 2008).  
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2009), a Insuficiência cardíaca 

(IC) é a via final comum da maioria das doenças que acometem o coração. E o DM2 é uma 

comorbidade frequente entre estes indivíduos, variando entre 20 a 45% de prevalência. 

Independente de outras comorbidades e da classe funcional, é apontado como um importante 

preditor de pior prognóstico, sendo associado a um aumento de 11 a 61% na mortalidade 

(RAUPP-DA-ROSA et al., 2012). 

Em geral, as doenças cardiovasculares (DCV) representam a maior causa de 

morbidade e mortalidade nos indivíduos com DM e se correlacionam à própria doença 

aterosclerótica que incide numa população não diabética, porém de maneira mais precoce, 

frequente e grave. A sua prevenção, tanto primária como secundária, associa-se ao tratamento 

de outros fatores de risco de doenças cardiovasculares, frequentemente relacionados ao DM, 

como hipertensão, dislipidemia, tabagismo, obesidade e sedentarismo, além de controle 

adequado da hiperglicemia (SBD, 2009). 

Por sua vez, em conjunto, as complicações crônicas microvasculares, retinopatia, 

nefropatia e neuropatia, constituem a triopatia diabética. A detecção da triopatia, 

precocemente e em alta prevalência na evolução do DM2, configura-se em importante 

problema de saúde, que ocasiona piora significativa da qualidade de vida por incapacitação e 

diminuição de sobrevida (SBD, 2009). 

A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira em pessoas em idade produtiva 

(16 a 64 anos), podendo ser observada em 90% dos indivíduos com DM1 e 60% dos DM2 

após 20 anos de doença. Por sua vez, a nefropatia é a principal causa de Insuficiência Renal 

Crônica (IRC) em pacientes que estejam ingressando em programas de diálise. Quanto à 

neuropatia, o acometimento patológico do sistema nervoso é muito amplo e se agrava com a 

progressão da doença, podendo alcançar níveis de prevalência que variam de 50 a 100%, 

quando se utilizam de métodos diagnósticos de maior sensibilidade. Suas formas de 

apresentação mais comum são a polineuropatia sensitivo-motora simétrica (dormência, 

queimação, ‘pontadas ou choques’ em membros inferiores e perda de sensibilidade tátil, 

térmica e dolorosa), que aumenta o risco de ulcerações e deformidades, especialmente nos 

pés, com potencial risco de amputação, e a neuropatia autonômica, a qual pode afetar diversos 

órgãos e sistemas (gastrointestinal, geniturinário e cardiovascular), afetando 

significativamente a qualidade de vida dos pacientes.  (SBD, 2009; COBAS; GOMES, 2010).  

É imprescindível que os pacientes sejam monitorados regularmente, não apenas em 

busca de indícios de complicações, mas também para a manutenção do nível glicêmico, da 
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pressão arterial e dos níveis de colesterol próximos à normalidade, a fim de auxiliar no retardo 

ou cessação do surgimento das complicações do diabetes (IDF, 2013).  

Conforme ilustra a figura 1, o diabetes se apresenta de forma epidêmica em muitos 

países em desenvolvimento e há evidência substancial de que é, atualmente, a quarta ou 

quinta principal causa de morte na maioria dos países desenvolvidos (IDF, 2003). Uma 

revisão sistemática, avaliando a tendência do diabetes de 1980 a 2008 aponta a doença como 

um desafio global em crescimento, cuja prevalência em adultos mais do que duplicou nas três 

décadas do estudo (DANAEI et al., 2011).  

 

Em 2013, a Federação Internacional de Diabetes calcula que, no mundo, 382 milhões 

de pessoas sejam portadores de DM (prevalência de 8,3%) e que a doença é a responsável por, 

aproximadamente, 5,1 milhões de mortes (8,4% do total de causas) na população entre 20 e 

79 anos. No Brasil, na mesma faixa etária, o DM afetava 11,9 milhões de pessoas, colocando 

o país na quarta posição entre os países com maior número de habitantes com a doença (IDF, 

2013). 

Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2006 a 2011, a prevalência de diabetes autorreferida na 

população acima de 18 anos aumentou de 5,3% para 5,6%, acompanhada pelo aumento da 

taxa de mortalidade e da taxa de internações hospitalares atribuídas ao diabetes e suas 

Fonte: IDF, 2013. 

Figura 1 – Número de pessoas com Diabetes Mellitus entre 20 e 79 anos, 2013. 
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complicações, o que influencia nos gastos em saúde dispendidos ao diabetes (BRASIL, 

2013a). 

Em 2013, os gastos com o tratamento do DM e suas complicações totalizaram, 

aproximadamente, US$ 548 bilhões (10,8% do total de gastos com saúde) no mundo, uma 

média de US$ 1.437 por pessoa. Estes valores indicam a carga financeira que a doença impõe 

não somente sobre os sistemas de saúde e países, mas também sobre os indivíduos afetados e 

suas famílias, uma vez que consideram em seus cálculos as despesas, tanto das instituições, 

como dos indivíduos. Este dado é particularmente relevante na América Latina, onde os 

pacientes arcam com 40 a 60% dos gastos com a doença (IDF, 2013). 

A análise epidemiológica, econômica e social do número crescente de pessoas que 

vivem com DM mostra a necessidade da implantação de políticas públicas de saúde, voltadas 

aos modelos de atenção às DCNT, que minimizem as dificuldades dessas pessoas e de suas 

famílias, e propiciem a manutenção da sua qualidade de vida (BRASIL, 2013a). Dessa forma, 

gerando uma mudança em termos da alocação relativa de recursos da assistência hospitalar e 

alta tecnologia para a prevenção primária e secundária (SCHMIDT et al., 2011).  

Esta mudança na abordagem do cuidado às DCNT, para os países que a 

implementaram, representou redução importante na prevalência desse grupo de doenças. 

Frequentemente, as condições crônicas iniciam-se de modo precoce e se estendem ao longo 

do ciclo vital, uma vez que os indivíduos são submetidos de forma insidiosa e continuada aos 

fatores de risco disseminados na sociedade (BRASIL, 2011a).  

 As quatro principais doenças do grupo das DCNT compartilham conhecidos fatores 

de risco que devem ser levados em consideração quando se planeja intervenções de cunho 

preventivo. Segundo Malta et al. (2006), os principais fatores de risco são o tabaco, a 

alimentação não saudável, a inatividade física e o consumo nocivo de álcool, responsáveis, 

em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência de 

hipertensão arterial e pelo colesterol alto. 

Especificamente para o diabetes, existe uma preocupação maior quanto ao controle de 

peso, atividade física e melhora da qualidade dietética. Tais intervenções são de difícil 

implementação dentro de populações e não impactam as complicações do diabetes em curto 

prazo. Assim, sistemas de saúde na maioria dos países inevitavelmente deverão desenvolver 

programas que melhorem a detecção e controle, principalmente pelo autocuidado, do diabetes 

para retardar a progressão das complicações micro e macrovasculares (DANAEI et al., 2011). 

À luz do crescimento da prevalência de diabetes no Brasil e diante do reconhecimento 

de que o autocuidado é importante para a melhoria da saúde dos portadores de diabetes, é 
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importante investir no estudo de intervenções de base primária e custo-efetivas para o controle 

da doença. Contudo, admite-se que a educação em saúde depende também da natureza 

multifacetada do treinamento dos indivíduos com DM2 e preparo dos profissionais, o que 

deve ser levado em consideração nas avaliações das intervenções (IDF, 2003). 

 

2.1.1 Linha de Cuidado do Diabetes Mellitus 

 

Segundo à SBD (2009), prevenção efetiva significa uma atenção à saúde de forma 

mais eficaz. Isso pode ocorrer mediante prevenção do início de DM (prevenção primária) ou 

de suas complicações agudas ou crônicas (prevenção secundária).  

Algumas ações podem prevenir o diabetes e suas complicações. Essas ações podem ter 

como alvo rastrear quem tem alto risco para desenvolver a doença e assim iniciar cuidados 

preventivos; além de rastrear quem tem diabetes, mas não sabe, a fim de oferecer o tratamento 

mais precoce. A abordagem terapêutica dos casos detectados, o monitoramento e o controle 

da glicemia, bem como o início do processo de educação em saúde são fundamentais para a 

prevenção de complicações e para a manutenção de sua qualidade de vida (BRASIL, 2013a). 

Há evidências de que alterações no estilo de vida, com ênfase na alimentação e na 

redução da atividade física, associam-se a acentuado incremento na prevalência de DM2. Os 

programas de prevenção primária do DM2 baseiam-se em intervenções na dieta e na prática 

de atividades físicas, visando a combater o excesso de peso em indivíduos com maior risco de 

desenvolver diabetes, particularmente nos com tolerância à glicose diminuída. Os resultados 

do Diabetes Prevention Program (DPP) demonstraram redução de 58% na incidência de casos 

de DM mediante o estímulo a uma dieta saudável e à prática de atividades físicas, sendo essa 

intervenção mais efetiva que o uso de metformina (DPP RESEARCH GROUP, 2002). 

Quanto à prevenção secundária, há evidências de que o controle metabólico estrito tem 

papel importante na prevenção do surgimento ou da progressão de suas complicações 

crônicas, particularmente as microvasculares, conforme evidenciou o Diabetes Control and 

Complications Trial (1993) para o DM1 e o UKPDS (1998a) para DM2. Neste estudo, o 

controle da pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, apresentou resultados mais 

expressivos que o próprio controle glicêmico na redução de complicações macrovasculares 

(UKPDS, 1998b). 

A implementação simultânea de medidas farmacológicas e não farmacológicas, com o 

objetivo de controlar a hiperglicemia, a hipertensão, a dislipidemia e a microalbuminúria, 

quando comparada a intervenções tradicionais, foi eficaz na redução de várias complicações 
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do DM2, em um acompanhamento de 7 a 8 anos, reduzindo em 53% o risco de doença 

cardiovascular, em 58% o desenvolvimento de retinopatia, em 61% a incidência de nefropatia 

e em 63% de neuropatia autonômica (GAEDE, 2003). 

Conforme o Caderno da Atenção Básica nº 36 (BRASIL, 2013a), referente às 

estratégias para o cuidado da pessoa com Diabetes Mellitus, a finalidade da linha de cuidado 

apresentada é fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com esta doença por meio da 

integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção. Nesse caso, 

no advento da prevenção primária se mostrar ineficaz, o indivíduo portador de DM deve ser 

diagnosticado o quanto antes. O diagnóstico baseia-se na detecção da hiperglicemia, e existem 

quatro tipos de exames que podem ser utilizados: glicemia casual (realizada a qualquer hora 

do dia), glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 g em duas horas 

(TTG) e, em alguns casos, hemoglobina glicada (HbA1C).  

Atualmente, são três os critérios aceitos para o diagnóstico: sintomas de diabetes mais 

glicemia casual acima de 200mg/dl; glicemia de jejum acima de 126mg/dl (jejum de 8 horas, 

uma noite), e TTG acima de 200mg/dl, conforme a técnica preconizada pela OMS (SBD, 

2009). Níveis elevados de HbA1C não determinam, obrigatoriamente, diagnóstico de DM, 

mas permitem a estimativa da glicemia média pregressa (60 a 90 dias precedentes à coleta), o 

que possibilita, em contrapartida, uma avaliação da qualidade do controle glicêmico e tornou-

se parâmetro essencial a ser realizado por todos pacientes diabéticos após a publicação do 

DCCT  e UKPDS, os quais apontam o valor de HbA1C de 7%, ou abaixo, como o ideal a ser 

alcançado pelo diabético (SUMITA; ANDRIOLO, 2008). 

Identificado o caso de DM, o acompanhamento dos pacientes na Estratégia de Saúde 

na Família (ESF) envolve ações de prevenção primária, visitas domiciliares e atendimento 

multiprofissional tendo por base protocolos que são discriminados especificamente para cada 

uma das condições encontradas. Também envolve o acesso a exames complementares, ao 

tratamento e ao rastreamento de possíveis complicações, com encaminhamento para níveis 

mais complexos do sistema, quando necessário. A figura abaixo, construído pela Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (2010), sintetiza o fluxograma de 

cuidado básico prestado no âmbito da Atenção Primária de Saúde (APS) no Brasil.  
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Confirmado o diagnóstico, a próxima etapa na linha de cuidado é a assistência de 

enfermagem, a qual precisa estar voltada para um processo de educação em saúde que auxilie 

o indivíduo a conviver melhor com a sua condição crônica, reforce sua percepção de riscos à 

saúde e desenvolva habilidades para superar os problemas, mantendo a maior autonomia 

possível e tornando-se corresponsável pelo seu cuidado. A consulta de avaliação inicial de 

pessoas com diagnóstico de DM será realizada pelo médico da ESF. Nesta consulta, o 

profissional precisará identificar os fatores de risco, avaliar as condições de saúde, estratificar, 

se necessário, o risco cardiovascular da pessoa, orientar quanto à prevenção e ao manejo de 

complicações crônicas, e solicitar exames complementares de rotina mínima (Quadro 1) 

(BRASIL, 2013a). 

 

Quadro 1 –  Exames complementares de rotina mínima para acompanhamento de paciente 

com Diabetes Mellitus tipo 2 na Atenção Primária de saúde. 

Exames Periodicidade 

Glicemia capilar Mensal (12 vezes ao ano) 

Glicemia de jejum A cada três meses (4 vezes ao ano) 

Hemoglobina glicada A cada seis meses (2 vezes ao ano) 

Colesterol (Total, HDL e LDL) 

Triglicerídeos 

Creatinina 

Proteinúria de 24 horas 

Sumário de urina tipo I 

No momento do diagnóstico e anualmente ou 

a critério médico (mínimo de 1 vez ao ano) 

Eletrocardiograma 

Fundoscopia 

Avaliação dos pés 

No momento do diagnóstico e anualmente 

(mínimo de 1 vez ao ano) 

Fonte: Adaptado de SBD, 2009; RIO DE JANEIRO, 2010; BRASIL, 2013a. 
 

Pacientes com fatores de risco para o surgimento de complicações crônicas devem 

receber um plano de cuidado específico, com o objetivo de intensificar as intervenções 

preventivas anteriormente discutidas e implementar novas terapias comprovadamente 

efetivas. Contudo, diante da detecção de complicações crônicas nos exames de rotina 

realizados na APS, os pacientes receberão atendimento complementar de especialistas em 

unidades de média e/ou alta complexidade, o que pode implicar desde o acréscimo de 

medicamentos em seu esquema terapêutico até a realização de procedimentos cirúrgicos 

(SBD, 2009; BRASIL, 2013a).  

 



 28 

 

 

2.1.2 Propostas de Intervenções para a Atenção Primária de Saúde  

 

Apesar dos progressos mais recentes dos tratamentos clínicos voltados às DCNT e da 

prevenção dos seus fatores de risco a partir da mudança de comportamento, muitos dos 

indivíduos afetados não têm se beneficiado desses avanços (WAGNER et al., 2001). O grande 

desafio é traduzir esses conhecimentos técnico-científicos em ações concretas na rede de 

saúde e no âmbito populacional, para que possam beneficiar o maior número possível de 

pessoas (BRASIL, 2011b).  

Ao considerar que estão bem estabelecidas as ações de saúde que devem ser 

implementadas para um efetivo controle das DCNT e de seus fatores de risco, visando,  

sobretudo sua prevenção,  diagnóstico  e  tratamento oportuno e de qualidade, o relatório do 

Instituto de Medicina (IOM), em 2001, buscou as justificativas para a ineficiência do 

tratamento das condições crônicas e apontou como problemas o aumento das demandas de 

cuidados médicos acarretado pelo rápido aumento da prevalência das DCNT e da 

complexidade das ciências e tecnologias envolvidas, e a incapacidade dos sistemas de atender 

a essas demandas por causa da má organização do acesso aos sistemas e das restrições do uso 

dos sistemas de informação (WAGNER et al., 2001).  

Sistemas de Saúde baseados em cuidados agudos e abordagem curativa compreendem 

o paciente como um sujeito passivo do tratamento clínico e, desta forma, não contribui para a 

criação de uma cultura do autocuidado, assim como não se organizam em prol da busca ativa 

de pacientes. Ambas as características tornam esse modelo de sistema incompatível às 

necessidades dos cuidados crônicos (KRAMAROW et al., 1999). A estratégia Saúde da 

Família, adotada como política prioritária de atenção primária, por sua conformação e 

processo de trabalho, compreende as condições mais favoráveis para a abordagem das DCNT 

(BRASIL, 2011b). Representa a transição do modelo de saúde para um sistema que permita 

ao paciente efetivamente assumir a responsabilidade pelo manejo da sua condição crônica, 

apoia-se no desenvolvimento da habilidade e aperfeiçoamento da capacidade da equipe de 

saúde em empoderar os pacientes sob sua supervisão e cuidado (BATTERSBY et al., 2010).  

Em resposta a essas constatações foi criado o Modelo de Cuidados Crônicos (MCC), 

desenvolvido pela equipe do MacColl Institute for Healthcare Innovation, nos Estados 

Unidos, a partir de uma ampla revisão da literatura internacional sobre a gestão das condições 

crônicas. O MCC foi proposto como uma forma de visualizar esses componentes de uma 

estratégia de doenças crônicas projetada para diminuir a incidência, reduzir a prevalência e 
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enfrentar os tratamentos existentes, bem como a reabilitação (EPPING-JORDAN et al., 2004; 

EPPING-JORDAN et al., 2005). 

O modelo mostra que os sistemas de saúde têm um papel essencial na prevenção de 

DCNT e nas estratégias de controle, mas que deve ser coordenada com outros setores e atores 

(SAMB et al., 2010). A partir desta observação, as intervenções foram divididas em quatro 

categorias: comportamento do profissional, intervenções no paciente, intervenções de 

concepção prática e melhoramento dos sistemas de informação clínica (MOROZ, 2007).  

Um modelo de cuidado de DCNT de alta qualidade é caracterizado pelas interações 

produtivas entre profissionais e pacientes (WAGNER et al, 2001). A equipe, para ser proativa 

deve estar amparada por sistemas eficientes de informação, enquanto o paciente necessita de 

suporte e informação suficientes para ter a motivação, habilidade e confiança necessárias para 

a tomada de decisões sobre sua saúde. A união destes elementos é possível na medida em que 

o sistema de saúde se adapta aos seis pilares do MCC (fig. 3): (1) organização dos Sistemas 

de Saúde, (2) apoio para o autocuidado, (3) sistema de prestação de serviço, (4) suporte para 

decisões clínicas, (5) sistema para informação e (6) recursos comunitários (MOROZ, 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelo de Cuidados Crônicos. 

Fonte: Adaptado de Wagner et al. (2001). 
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Uma revisão ampla realizada pelo Instituto para Inovação e Aprimoramento da 

Universidade de Birmingham (2006) sobre a melhoria do cuidado para pessoas com 

condições crônicas, sugere que o sucesso da implementação do MCC pode levar a melhores 

processos e resultados do cuidado, incluindo resultados clínicos, satisfação e custos. 

Adicionalmente, Pearson et al. (2005) observou que o Modelo foi implementado em 

diferentes graus por diversas instituições de saúde, cada qual mais centrada em certos 

componentes do modelo do que em outros. As instituições que implementaram o MCC de 

forma mais compreensiva enfatizaram a criação de equipes de prática e a realização de 

tomada de decisão colaborativa com os pacientes, entretanto, reduziram a ênfase nas práticas 

de educação tradicionais do paciente, urgindo aos líderes das instituições de saúde maior 

investimento em recursos e capacitação profissional para o sucesso da implementação.  

Em uma meta-análise de 112 estudos, os autores concluíram que as intervenções que 

incorporam pelo menos um elemento do MCC estão associadas à melhoria dos resultados e 

processos de atendimento para pessoas com asma, diabetes, insuficiência cardíaca e depressão 

(TSAI, 2005). 

Entre várias observações, um estudo do impacto das DCNT no Brasil, realizado por 

Schmidt et al. (2011), concluiu que apesar dos avanços das políticas implementadas para o 

controle e prevenção das condições crônicas, mais deveria ser feito, uma vez que estas se 

configuram cada vez mais como um problema prioritário para o país. Os mesmos autores 

sugerem que o fortalecimento do sistema de saúde para o enfrentamento das DCNT poderia 

ser alcançado a partir da aplicação do MCC em base de experiências locais em nível da APS.  

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (2011) concorda que a atenção primária 

contribui para a prevenção e controle de DCNT através da prevenção primária dos fatores de 

risco (promoção da atividade física, ações de desencorajamento ao início do tabagismo), da 

prevenção secundária de complicações decorrentes de fatores de riscos existentes e da 

prevenção terciária (reabilitação e prevenção de futuras complicações resultantes de acidente 

vascular cerebral ou diabetes não controlada). 

Há evidências variadas da eficácia da APS ao executar todas essas funções, mas um 

serviço de atenção básica que não consegue efetivamente controlar as condições crônicas, 

logo se tornará irrelevante. (PRUITT et al., 2002). Talvez o mais difícil seja comprovar a 

eficácia da prevenção primária, principalmente porque o ajuste de fatores comportamentais é 

complexo e exija um compromisso sustentado ao longo do tempo e muitas vezes as escolhas 

individuais são limitadas pelo ambiente (por exemplo, a disponibilidade de alimentos frescos,  
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locais  para  realizar  atividades  físicas,  preço  e disponibilidade  de  cigarros),  embora haja  

evidências  de  que  o  contato  regular  com  um prestador de serviços de atenção primária à 

saúde possa ser associado com um aumento do compromisso dos indivíduos de aderirem a 

planos de mudança de comportamento (FORREST et al., 2002; COLEMAN et al., 2009).  

A maior parte das evidências sobre a eficácia da atenção primária parece estar na área 

da prevenção secundária através da gestão de fatores de risco e da coordenação dos cuidados e 

medicamentos obtidos através de especialistas e hospitais (BID, 2011). Por exemplo, no 

cuidado às condições crônicas, deve-se, em parte, focar na aderência de terapias de longa 

duração. Contudo, em geral, a aderência é marcadamente baixa. Apesar dos pacientes serem 

frequentemente responsabilizados pela descontinuidade dos regimes terapêuticos, a não-

aderência é fundamentalmente uma falha do sistema de saúde, uma vez que cuidados 

realizados por profissionais devidamente capacitados, proveem informação apropriada, 

suporte e vigilância contínua que podem melhorar a aderência, o que reduziria o impacto das 

doenças crônicas e aumentaria a qualidade de vida dos pacientes (PRUITT et al., 2002). 

Para que a APS maximize sua contribuição para a prevenção e controle de doenças 

crônicas, requer-se muito mais que simplesmente um aumento na quantidade de acessos.  A 

literatura sugere uma série de outras ações, incluindo melhorar a concepção da prática médica 

para melhorar o acesso e monitoramento, facilitando ao paciente a autogestão através de uma 

melhor comunicação e apoio permanente; aumentar a capacidade da equipe de saúde para 

proporcionar cuidados de alta qualidade através da educação aos provedores e de apoio à 

tomada de decisões; o reforço das redes de saúde para facilitar o acesso a serviços de 

diagnóstico especializados e cuidados necessários, assim como a melhoria dos sistemas de 

informação para facilitar o uso de registros médicos, lembretes para o paciente e fornecedores, 

coordenação de medicamentos prescritos e acompanhamento dos resultados ao longo do  

tempo. O cumprimento dessas condições não depende apenas do prestador individual de 

atenção primária, requer investimentos destinados ao sistema de saúde de forma integral com 

recursos e incentivos adequados (BID, 2011). 

 

2.1.3 Formação Contínua do Profissional de Saúde 

 

Uma revisão de 48 estudos sobre intervenções na Atenção Primária para diabetes, 

realizada pela Cochrane Collaboration em 2001, concluiu que as abordagens mais bem 

sucedidas eram multifacetadas, associando intervenções voltadas aos profissionais e 

pacientes. As intervenções de destaque quanto ao aprimoramento do profissional de saúde 
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foram educação continuada, mudanças nos sistemas de informação e mudanças na 

organização e administração das visitas e acompanhamento de pacientes. Entretanto, pouco, 

ou nada, é mencionado quanto às implicações sobre a saúde do paciente. Por sua vez, as 

intervenções orientadas ao paciente destacadas são aquelas que procuram prover suporte e 

educação (KLONOFF; SCHWARTZ, 2000; RENDERS et al., 2001). 

As intervenções apontadas são atividades realizadas pela APS e envolvem, 

principalmente, ações de caráter educativo. A educação em saúde parte da transmissão do 

conhecimento do profissional de saúde ao usuário, em interface com as particularidades da 

comunidade adscrita. Diante disso, cabe ao profissional de saúde adaptar seu diálogo aos 

cidadãos, buscando mais criatividade e procurando sensibilizar a população no momento das 

orientações, para que esta, a partir de acesso e apropriação do conhecimento, possa 

desempenhar seu papel na participação de prevenções, controle de agravos e assumindo seu 

autocuidado (SANTOS et al., 2013).  

Todavia, os profissionais de saúde não são formados para o exercício das funções 

esperadas pela ESF. Ao contrário, dada a força do paradigma flexneriano, quando alunos, 

passam por uma formação com foco na especialização. É possível que uma das razões para 

isso seja a hegemonia do sistema de atenção à saúde, fragmentado e voltado para as condições 

agudas. A forma de estruturação desse sistema cria um contexto que leva a um currículo de 

graduação, também, fragmentado, com muitas disciplinas desconexas e focalizado em 

unidades de prática de atenção às condições agudas e às agudizações de condições crônicas, 

como os hospitais e os centros ambulatoriais de especialidades médicas (MENDES, 2012). 

 Estudo realizado em 41 municípios e 120 USF nas regiões Sul e Nordeste do Brasil, 

apontou que 23% dos médicos entrevistados referiram possuir alguma especialização nas 

áreas de Saúde Pública ou Saúde Coletiva, em oposição à prevalência de 62% nos enfermeiros 

(SILVEIRA et al., 2010). Nesse contexto, buscando melhorar o preparo e formação dos 

profissionais, a capacitação tem sido uma das estratégias adotadas com o intuito não só 

educacional, mas também como mudança organizacional de melhoria global nos serviços de 

saúde. Conhecidas como Educação Continuada (EC), em sua maioria, as capacitações são 

realizadas por atividades de curta duração, baseadas em intervenções isoladas e pontuais, 

utilizando metodologias centradas nos professores e com ênfase na transmissão de 

conhecimentos e separando intervenções educacionais e desempenho (FEITOSA et al., 2010; 

MENDES, 2012). 

Na EC, geralmente, o trabalho é compreendido como aplicação do conhecimento 

teórico especializado. A crítica a esta prática deriva da baixa relação entre a escolha do tema a 
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ser abordado ao contexto de trabalho, o que tem permitido reduzir os treinamentos à 

reciclagem do conhecimento, assumindo o mesmo sentido da “reciclagem do lixo” 

(MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004). 

Com a transformação dos enfoques educativos nos últimos anos decorrente, 

principalmente, de formulações teóricas e aplicações práticas difundidas pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a educação permanente dos 

profissionais de saúde há que evoluir de uma educação tradicional para processos de educação 

contemporâneos (FEITOSA et al., 2010). 

Mudanças significativas foram introduzidas no campo da educação na saúde, 

contrastando o modelo tradicional de EC ao modelo de Educação Permanente (EP) em Saúde. 

Essa alteração fortaleceu-se após promulgação da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde (PNEPS), aprovada pelas Portarias nº 198/2004, 1.996/2007, 43/2007 e 48/2007, é 

adotada como estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o 

setor (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2007a).  

Traz no seu bojo as propostas e as experiências, já desenvolvidas, de longa data, por 

educadores inovadores e que tiveram sucesso em suas atividades, como Paulo Freire e o 

pressuposto da Aprendizagem Significativa (MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004). 

Os conteúdos trabalhados devem ter funcionalidade e relevância para a prática 

profissional e devem considerar os trabalhadores como sujeitos de um processo de construção 

social de saberes e práticas, preparando-os para serem sujeitos dos seus próprios processos de 

formação.  A capacitação precisa incidir sobre o processo de trabalho, sendo realizada de 

preferência no próprio trabalho, avaliada e monitorada pelos participantes. A EP pode 

transformar as práticas profissionais existentes através de respostas construídas a partir da 

reflexão e análise coletiva dos processos de trabalho. Dessa forma, seus atores podem se 

responsabilizar mutuamente pela produção de autonomia e de cuidados na perspectiva da 

integralidade da assistência. Baseada na aprendizagem significativa, a EP propõe que essa 

análise seja desenvolvida na interlocução, em rodas de conversas sobre os problemas e 

dificuldades vivenciados no cotidiano da produção do cuidado, da gestão, da formação dos 

trabalhadores para o SUS e da participação e controle sociais (CORTEZ et al., 2013).  

Este modelo é uma condição para que os profissionais possam manter-se atualizados 

no manejo das condições crônicas na ESF. Assim, devem ser ofertados programas de EP que 

sejam: metodologicamente adequados, constantes no tempo (sem terminalidade), flexíveis 

(grupos mutáveis e dinâmicos em sua constituição) e que sejam ofertados em tempo 

protegido, ou seja, durante o horário contratado dos profissionais (MENDES, 2012).  
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2.2 AVALIAÇÃO ECONÔMICA EM SAÚDE 

 

 

Os gastos crescentes nos últimos anos no setor saúde vêm preocupando diversos 

países, em especial aqueles cuja atenção à saúde é garantida pelo setor público (SANTOS, 

2010). A crescente morbimortalidade devido ao DM no mundo tem um grande impacto na 

economia nacional e individual. Dentre os países avaliados pela Federação Internacional de 

Diabetes, 90% afirmaram dedicar entre 5 a 18% de seu orçamento de saúde com o diabetes 

(IDF, 2013).  

No Brasil, estimativas da Organização Mundial de Saúde sugerem que alterações em 

entradas-chave de recursos, como perda na força de trabalho e diminuição do investimento na 

poupança, resultantes das três principais DCNT (diabetes, doença cardíaca e infarto) levarão a 

uma perda econômica de US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015 (ABEGUNDE et al., 2007).  

Além da redução da arrecadação de recursos, o crescimento acelerado dos gastos com 

as DCNT nos últimos anos, especialmente nos países em desenvolvimento, vem se 

configurando como um problema. Dentre as diversas causas desse crescimento de gastos, a 

principal é o desenvolvimento tecnológico de novas estratégias diagnósticas e terapêuticas. 

(VANNI et al., 2009).  

À medida que às necessidades de saúde da população aumentam, ampliam-se as 

necessidades de investimentos. Todavia, além de possuir recursos financeiros findáveis, a 

alocação de verbas no setor saúde em termos relativos não teve incrementos significativos nos 

últimos anos. Enquanto as necessidades e demandas crescem exponencialmente, 

relativamente, os recursos se tornam cada vez mais escassos. Diante dessa situação, técnicas 

para a racionalização dos gastos, como a avaliação econômica em saúde, são utilizadas na 

tentativa de satisfazer à saúde, sem desconsiderar a viabilidade financeira dos sistemas 

públicos. Assim, o sistema de saúde tem sido forçado a reexaminar os benefícios e custos de 

suas ações para assegurar que haja uma implementação efetiva das intervenções e alocação 

eficiente de recursos (BRASIL, 2008; SANTOS, 2010). 

A avaliação econômica é um componente do processo de planejamento de políticas em 

saúde, a partir de uma abordagem metodológica que visa a propiciar eficiência e equidade ao 

sistema de saúde como um todo.  Um sistema de avaliação efetivo pode reordenar a execução 

das ações e dos serviços, redimensionando-os de forma a contemplar as necessidades da 

população e imprimindo maior racionalidade ao uso dos recursos. Entretanto, ressalva-se que 

os resultados das avaliações econômicas não devem servir como único ou principal 
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determinante nas decisões em saúde e no difícil processo de planejar serviços e sistemas de 

saúde (BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b).  

De acordo com Drummond et al. (2005), a avaliação econômica em saúde visa  

responder se a estratégia de saúde em questão é vantajosa quando comparada com outras 

alternativas que poderiam ser implementadas com estes recursos e se os envolvidos no 

processo de decisão estão cientes e de acordo que os recursos sejam usados desta maneira e 

não de outra. As respostas a estas indagações demandam uma análise cuidadosa de todos os 

aspectos envolvidos em uma intervenção, seus custos e suas consequências, para subsidiar a 

tomada de decisão.  

Em síntese, as avaliações econômicas são análises para comparar ações alternativas, 

tanto em termos de seus custos como de seus benefícios e se baseiam no custo de 

oportunidade, isto é, na compreensão de que a aplicação de recursos em determinados 

programas e tecnologias implica na não provisão de outros. Ou seja, o custo real de uma 

atividade não corresponde apenas aos recursos despendidos na sua oferta, mas também no 

valor de todas as outras atividades que deixam de ser fornecidas. (BRASIL, 2009a). 

Conquanto diversas, as avaliações econômicas apresentam características comuns. 

Constituem uma análise comparativa de cursos alternativos de ação tanto em termos de custos 

como de consequências: a diferença de custos (custo incremental) é comparada com a 

diferença de consequências, na forma de razão entre a diferença de custos e a diferença de 

consequências. Dessa forma, supõe uma escolha entre intervenções, assumindo a escassez de 

recursos (KRAUSS-SILVA, 2003). 

Goodman (2004) destaca que os impactos estudados podem ser de ordem macro 

(efeito da incorporação de uma nova intervenção nos custos em saúde de ordem nacional; o 

papel na alocação de recursos entre diferentes programas de saúde e entre diferentes setores; e 

políticas reguladoras, reformas em saúde e outras políticas envolvendo incentivos para novas 

tecnologias, competitividade, transferências de recursos e investimento humano) ou 

microeconômica (custos, preços e valores remunerados e pagos, associados com tecnologias 

individuais). 

A decisão sobre quais custos serão considerados e mensurados está diretamente 

relacionada ao ponto de vista, ou perspectiva, a quem a avaliação econômica se dirige ou 

interessa. As perspectivas mais utilizadas são aquela que consideram o ponto de vista do 

paciente e da família, dos hospitais, do setor público, das companhias de seguro ou da 

sociedade como um todo (BRASIL, 2008).  
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A perspectiva da sociedade e a do terceiro pagador, que pode ser o sistema de saúde 

ou um plano de saúde, são as mais comumente empregadas; a perspectiva do paciente é a 

menos utilizada. Quando a perspectiva é a da sociedade, os custos devem ser computados de 

maneira mais abrangente, incluindo, por exemplo, os custos relacionados aos dias não 

trabalhados de um paciente por ocasião de uma internação, e os custos associados ao 

transporte do paciente, pagos pelo mesmo para realizar consultas e exames. Entretanto, se é a 

perspectiva de um sistema de saúde como o SUS, esses custos não são incorporados, pois não 

são da competência do mesmo (VANNI et al., 2009). 

As principais diferenças entre os tipos de avaliação residem: (1) no tipo de 

consequências consideradas; (2) nas implicações dos diferentes métodos desta avaliação e (3) 

no alcance da análise. Os recursos são sempre mensurados em unidades monetárias, todavia 

as formas de mensuração das consequências diferem, definindo os quatro tipos de análise 

existentes: custo-benefício, custo-minimização, custo-efetividade e custo-utilidade (Quadro 

2). A escolha entre elas dependerá do propósito da avaliação e da disponibilidade de dados e 

outros recursos (BRASIL, 2009a). 

 

 

 

Brousselle et al. (2011) acrescenta mais um tipo de avaliação econômica, a análise de 

custo-consequência.  Esta não se utiliza de um indicador agregado, como a razão de custo-

efetividade, mas sim, limita-se a enumerar o conjunto de custos e consequências associados à 

Fonte: BRASIL, 2008. 

Quadro 2 - Tipos de análises econômicas em saúde, de 

acordo com a medida de desfecho e unidade 

de medida de cada estudo. 



 37 

 

 

intervenção estudada, ficando a cargo do gestor a decisão sobre a alocação de recursos à luz 

das informações apresentadas. Assim, esse tipo de análise permite que os tomadores de 

decisão apreciem por si mesmos a eficiência das intervenções. 

Tradicionalmente, a análise de custo-benefício ocupa uma posição de destaque nas 

avaliações econômicas, especialmente entre os economistas e gestores, por ser considerada a 

mais abrangente e que realmente contempla todos os aspectos da eficiência alocativa. Por ser 

um método no qual os custos e benefícios são relatados usando uma métrica comum 

(unidades monetárias), os resultados destes estudos podem ser comparados com os resultados 

de estudos de uma ampla gama de programas públicos. Sua principal limitação ou dificuldade 

é a transformação monetária do benefício clínico, diante da controversa tarefa de atribuir 

valores monetários em impactos para a saúde, especialmente a vida humana (BRASIL, 2008). 

Os estudos de custo minimização são indispensáveis para o cálculo da diferença de 

custo entre as estratégias em que as alternativas de manejo têm o mesmo efeito clínico ou 

efetividade similar. Mais recentemente, existe uma tendência dos profissionais de saúde e 

gestores para o emprego de análises de custo-efetividade (ACE) e de custo-utilidade (ACU) 

(BRASIL, 2008).  

Na ACE não se atribui valor monetário aos impactos das intervenções em saúde. Ao 

invés de dólares, os impactos são medidos considerando o efeito natural mais apropriado ou 

unidades físicas. Unidades de medição para estes estudos podem incluir número de doenças 

evitadas, internações prevenidas, casos detectados, número de vidas salvas ou anos de vida 

salvos.  A unidade de medida selecionada deve ser aquela com o impacto mais relevante para 

a análise (BRASIL, 2008). 

Sua maior aplicabilidade é na comparação entre duas intervenções de saúde 

concorrentes, ou seja, duas estratégias possíveis, mas que não podem ser implementadas 

concomitantemente. Esta comparação é realizada através do cálculo da Razão de Custo-

efetividade Incremental (RCEI), que expressa o custo adicional necessário para atingir uma 

unidade extra de benefício clínico, ao dividir a diferença entre os custos e a diferença entre as 

efetividades ou consequências em termos de saúde, conforme a equação abaixo (BRASIL, 

2008). 

 

      RCEIB-A =  CUSTOB   –    CUSTOA 

                   EFETIVADADEB  –  EFETIVIDADEA 
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A ACU é uma forma de análise de custo-efetividade que compara custos em unidades 

monetárias e resultados de uma intervenção em saúde medidos em termos de utilidade, a qual 

deverá refletir a duração e a qualidade da sobrevida obtidas através de cada intervenção ou 

preferência por um estado de saúde, geralmente da perspectiva do paciente. Portanto, deve ser 

o método de escolha quando os impactos na sobrevivência/qualidade de vida são critérios 

importantes para julgar os efeitos de estratégias do cuidado de saúde, a exemplo das 

condições crônicas (BRASIL, 2009a).  

A utilidade pode ser expressa em Anos de Vida Ajustados para Qualidade de Vida 

(AVAQ), tradução do inglês Quality-Adjusted Life Years (QALY) ou Anos de Vida 

Ajustados por Incapacidade (AVAI), do inglês Disability-Adjusted Life Years (DALY). A 

vantagem desta medida é que ela pode integrar ganhos na redução de morbidade (melhoria na 

qualidade de vida) e ganhos na redução da mortalidade (anos de vida ganhos) em uma única 

medida (BRASIL, 2009b).  

Existem duas linhas de pensamento entre os economistas. Os norte-americanos não 

costumam fazer distinção entre ACE e ACU, chamando-as uniformemente de estudos de 

custo-efetividade. Entretanto, a linha de pensamento europeia (em especial, a inglesa e a 

espanhola) diferencia uma técnica da outra, primeiro, para distinguir claramente entre os 

estudos que usam uma medida genérica de resultados e são, portanto, potencialmente 

comparáveis com outros (ACU) e os que manejam um resultado específico para o  programa  

em  estudo  (ACE);  segundo,  para  ressaltar  o  papel crucial  das  preferências  do  

consumidor  (utilidades)  ao  valorar  os resultados (BRASIL, 2009a). 

 

2.2.1 Limiar de Custo-efetividade 

 

Não existe consenso em relação ao limiar de custo-efetividade apropriado, e diversos 

países têm adotado diferentes limiares. Alguns usam limiares específicos na orientação de 

decisões sobre alocação de recursos (DEVLIN; PARKIN, 2004). Por exemplo, nos Estados 

Unidos da América, o limiar é de US$50.000 ou US$100.000 por AVAQ ganho (EICHLER 

et al., 2004), no Canadá, entre Can$ 20.000 e Can$ 40.000, e na Inglaterra, £ 40.000. 

Contudo, não é possível transferir esse dado para nosso meio (RIBEIRO et al., 2010).  

O estabelecimento dos limiares de custo-efetividade tem por objetivo identificar 

valores que aquela sociedade considera viáveis, do ponto de vista econômico, de serem 

incorporados como custos adicionais no gasto da sociedade com a saúde (DE SOÁREZ, 

2009). Porém, é importante lembrar que esses limites sugeridos (tanto pela OMS quanto os 
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adotados por alguns países desenvolvidos) foram construídos de acordo com a perspectiva da 

sociedade ou mais próximos da visão pública, o que permite a comparação dos valores na 

perspectiva de um terceiro pagador (RIBEIRO et al., 2010). 

Como não existe um limiar ou parâmetro de comparação brasileiro estabelecido para 

classificar as intervenções em custo-efetivas ou não, é comum a utilização do critério da OMS 

aplicado ao ano de vida salvo (DE SOÁREZ, 2009). Segundo a qual, para países com nível de 

desenvolvimento econômico como o Brasil, valores de até três vezes o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita seriam considerados atrativos (WHO, 2001).  

 

2.2.2 Apuração de Custo 

 

A validade das avaliações econômicas em saúde está diretamente relacionada com a 

capacidade dos estudos de incorporar, de forma mais precisa, o consumo de recursos e os 

ganhos atribuídos a uma intervenção. Devido aos numerosos fatores que afetam direta ou 

indiretamente os custos de uma intervenção, muitas vezes não é factível incorporar todos os 

elementos nas análises econômicas. Na prática, deve haver um equilíbrio entre o esforço de 

determinar e incluir uma determinada categoria de acordo com a sua relevância para o estudo 

(BRASIL, 2008). 

A apuração de custo é a forma de calcular os custos de um processo, um programa ou 

uma instituição (STADNICKT; LOPES, 2013). Conquanto não exista um conceito 

universalmente aceito para a palavra custo, algumas distinções devem ser esclarecidas. Em 

especial, entre despesa e custo. Enquanto a despesa é o desembolso financeiro correspondente 

a atos de gestão do governo, o custo mede o consumo de recursos na produção de um bem ou 

serviço (custo do produto) ou no consumo de recursos pelas atividades das organizações 

governamentais (custo da atividade ou de processo). Esta distinção, entre despesa e custo, 

pode ser observada quando a administração pública compra material de consumo (recurso). 

Neste momento, o lançamento contábil nas contas com despesa de material de consumo, só é 

contabilizado como custo no momento em que alguma unidade faz a requisição do material 

junto ao almoxarifado (MATTOS, 1998; ALONSO, 1999).  

No setor público as preocupações com a gestão de custos não estão relacionadas com a 

avaliação de estoques ou com a apuração de lucros, mas sim com o desempenho dos serviços 

públicos. Em sua interpretação, as despesas demonstram como o governo financia os recursos 

que usa ou potencialmente poderá utilizar — despesa com pessoal, com material de consumo, 

com equipamento e material permanente, com serviços de terceiros, despesas financeiras, etc. 
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— enquanto os custos mostram como o governo financia seus resultados — custo de uma 

aula, de uma consulta médica, de um serviço administrativo, custo de uma operação de 

fiscalização, entre outros (ALONSO, 1999). 

A definição mais geral de custos os representa como o valor dos bens e serviços 

consumidos na produção de outros bens ou serviços. O que gera uma impressão errônea de 

que a apuração de custos se trate de uma tarefa fácil, pois exigiria, apenas, a apuração de 

todos os recursos consumidos pela empresa e sua distribuição pelos produtos fabricados. 

Todavia, em realidade, ao se considerar a complexidade dos recursos aplicados, a existência 

de consumos indiretos para suporte (apoio) à produção, entre outros, percebe-se que essa ação 

não é nada simples (ABBAS, 2001). 

O custo é, então, um dado complexo, que engloba elementos mensuráveis, tanto 

qualitativa, como quantitativamente, aos quais podem ser atribuídos valores financeiros que 

podem ser classificados, de forma sucinta, em diretos, indiretos, fixos e variáveis 

(CAVASSINI et al., 2010). 

Os custos diretos são os gastos, ou seja, o dispêndio monetário, que se aplica 

diretamente na produção de produto ou de serviço, como os custos com material e mão-de-

obra e, portanto, implicam retiradas financeiras reais e imediatas. Enquanto os custos indiretos 

são comuns a diversos procedimentos ou serviços, não sendo atribuídos a um setor ou produto 

exclusivo. Sua apropriação se faz por meio de rateio, baseado em fator volumétrico.  São 

considerados custos indiretos os gastos relativos à luz, à água, à limpeza e a aluguéis 

(CASTILHO et al., 2005; PSALTIKIDIS et al., 2006; GUIMARÃES et al., 2007). 

No que diz respeito à variabilidade, denominam-se custos variáveis todos aqueles que 

se alteram em proporção direta com a quantidade de produção. Pode-se citar como exemplo, 

na organização hospitalar, o número de exames realizados no serviço de radiologia, 

medicamentos, materiais para atividades, entre outros. Os custos fixos, ao contrário, 

permanecem inalterados, apesar da variação na quantidade produzida, como a quantidade de 

energia elétrica gasta com a iluminação do laboratório de análises clínicas, a depreciação, 

dentre outros (ABBAS, 2001). 

Esses custos se organizam a partir de sistemas, os quais se destinam a proporcionar um 

conjunto de dados e informações para suporte ao sistema decisório da instituição, o que 

possibilita uma análise interna que permita um melhor conhecimento dos resultados da gestão 

e uma melhoria no funcionamento da organização (ABBAS, 2001).  

Os chamados sistemas de custeio têm dois princípios que os norteiam: (1) custear a 

produção por absorção, e (2) considerar somente os custos diretos (ROSA, 2004).  
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O custo por absorção parte do princípio de que os custos e as despesas indiretas fixas 

são adicionados aos estoques e ao custo dos produtos gerados.  Por sua vez, a metodologia do 

custo direto não considera os custos indiretos como custos de produção. Estes custos são 

lançados nas planilhas de produção como custos inaplicáveis ao processo produtivo, qualquer 

que seja o volume da atividade hospitalar. Na verdade, ambos os princípios utilizam-se de 

métodos diferentes para fazer os custos indiretos chegarem ao produto. Um agrega-os ao 

custo de produção, enquanto o outro debita da receita de vendas estes custos, obviamente 

apresentando resultados distintos nos balancetes de receitas e despesas (MATTOS, 1998; 

MARTINS, 2001).    

Ao longo dos anos os sistemas de custeio exigem cada vez mais informações.  No 

passado as instituições de saúde eram estruturadas através de unidades onde a administração 

da enfermagem e os serviços operacionais eram a base na confecção dos custos, porém na 

nova realidade, a do complexo hospitalar, onde a variedade de serviços, processos e rotinas 

são evidenciadas, a contabilidade de custos atualmente oferece uma diversidade elevada de 

modelos que estão intimamente relacionados aos conceitos de custos industriais 

(GUIMARAES; COSTA, 2005).  

Os sistemas de custeio mais representativos que podem ser citados são: custeio por 

absorção, custo-padrão e por atividade (ABBAS, 2001; CAVASSINI et al., 2010).  

O sistema de custeio por absorção tornou-se generalizado ao longo do século XX, 

como forma de custear todas as despesas dos serviços e dos produtos utilizados (COGAN, 

2002; PSALTIKIDIS et al., 2006).  

Nesse sistema, ocorre a separação dos serviços da organização em centros de custos 

produtivos, auxiliares e administrativos. Os centros de custos produtivos se referem aos 

departamentos, serviços ou unidades que produzem diretamente serviços finais na 

organização. Os centros de custos auxiliares dão suporte aos centros produtivos e se referem 

aos serviços de nutrição, lavanderia, central de material e esterilização, por exemplo. Já os 

centros de custos administrativos correspondem à administração geral, como profissionais de 

saúde, finanças, departamento de enfermagem e dão suporte aos centros de custos auxiliares e 

produtivos. Assim, a aferição dos custos por absorção de uma unidade de saúde é o somatório 

dos custos diretos (pessoal e material) com os custos indiretos, que são os rateios dos custos 

gerais (água, luz e telefone), mais os rateios dos centros de custos auxiliares e administrativos, 

obtendo-se o custo total por absorção (CASTILHO et al., 2005).  

Como muitos custos indiretos não são utilizados pelos produtos e serviços na 

proporção direta do volume de produção e dada à diminuição da proporção da mão-de-obra 
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direta nos processos modernos de fabricação, o rateio dos custos indiretos acaba fornecendo 

medidas de custos distorcidas em relação aos custos realmente consumidos pelos produtos e 

serviços (KHOURY; ANCELEVICZ, 2000).  

O sistema de custeio por atividade, ou ABC (do inglês, Activity Based Costing), tem 

sido apontado como método eficiente para os serviços de saúde, pois permite visualizar os 

gastos em cada etapa do processo produtivo, possibilitando o conhecimento dos custos reais 

das atividades desenvolvidas (COGAN, 1999; CASTILHO et al., 2005). Ele parte do 

princípio de que as atividades geram custos e de que os produtos produzidos e os serviços 

prestados causam demanda por essas atividades (KHOURY; ANCELEVICZ, 2000). Contudo, 

a implantação desse sistema requer um esforço organizacional e financeiro elevado, 

principalmente na estruturação do sistema de informações (TOMMASI, 2000).  

Johnson (1992) adverte quanto às expectativas exaltadas sobre o sistema ABC, 

apontando que algumas empresas tomam-no como uma panaceia. Datar e Gupta (1994) 

identificaram três tipos de erros na apuração dos custos dos produtos no sistema ABC: o erro 

de agregação (ocorre ao agrupar atividades heterogêneas em um mesmo grupo, com o 

objetivo de utilizar uma única taxa de rateio), o de especificação (acontece quando o método 

utilizado para identificar os custos dos produtos não reflete a forma de produção) e o de 

medição (ocorre quando os custos indiretos das atividades foram erroneamente identificados). 

Outro sistema de custeio é o custo-padrão, compreendido como o valor de um 

procedimento ou serviço fixado como “padrão”, que auxilia na definição do preço e no 

controle do custo. O enfermeiro, por exemplo, ao elaborar protocolos de Enfermagem, 

fornece subsídios para o estabelecimento dos custos-padrão relacionados à assistência nessa 

área (MUNHOZ, 2002).  

O custo-padrão é, portanto, um valor a ser comparado ao custo real na análise do 

desempenho da produção. É o gasto fixado para a realização de determinado procedimento 

oferecido ao paciente, considerando parâmetros de unidades físicas como: quantidade de 

diárias, horas de utilização de equipamentos e centros cirúrgicos, tempo dispendido pelos 

profissionais, número de exames, materiais e medicamentos, quantidade de diárias, e os seus 

referidos custos, cuja execução poderá ser estabelecida por um período de até doze meses, 

revisado sempre que surgirem mudanças nas normatizações e procedimentos (GUIMARAES; 

COSTA, 2005; STADNICKT; LOPES, 2013). 

Diante dessa diversidade de métodos de apuração de custos e da consequente 

complexidade crescente das avaliações econômicas, alguns gestores e tomadores de decisão 

têm dificuldade em tomar uma decisão esclarecida, na falta de competência técnica sólida 
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(BROUSSELLE, 2011). Uma forma de sintetizar as evidências disponíveis da avalição 

econômica de forma explícita é utilizar-se dos modelos de decisão analíticos ou matemáticos, 

cujo objetivo é proporcionar um entendimento claro da relação entre custo incremental e 

efeito, a fim de demonstrar, relativamente, a razão de custo-efetividade e auxiliar na decisão 

sobre qual intervenção deve ser adotada a partir das informações obtidas (PHILIPS et al., 

2004). 

 

2.2.3 Desconto e Inflação 

 

Em qualquer programa, mas especialmente nos programas de promoção da saúde, os 

custos são incorridos e os benefícios recebidos em diferentes períodos. Os custos incorridos 

na implementação/implantação podem ocorrer durante vários anos, dependendo do tipo de 

intervenção e da sua escala. Pode haver a necessidade periódica de reinvestimento enquanto 

essa intervenção existe, e mesmo depois. A compensação dos custos, que são as economias 

resultantes da redução do uso dos serviços da saúde, frutos da prevenção primária bem 

sucedida, podem aparecer somente muitos anos mais tarde (PAHO, 2007). 

Nas avaliações de custo-efetividade, os ajustes para a inflação e para taxa de descontos 

são rotineiramente recomendados, devido ao longo horizonte temporal. Essencialmente, uma 

intervenção que proporciona benefícios mais cedo será preferida (ou seja, tem maior valor) a 

uma que dá frutos mais tarde. Portanto, é necessário ajustar o valor dos custos e dos 

benefícios que ocorrem em diferentes períodos de tempo para que possam ser exprimidos 

como se eles ocorressem no mesmo período (PAHO, 2007; FERREIRA-DA-SILVA et al., 

2012). 

Os mesmos autores definem o desconto como o ajuste econômico que busca 

transformar gastos futuros em valores presentes, considerando a tendência de desvalorização 

do dinheiro, além daquela decorrente do efeito da inflação. A teoria que embasa esse ajuste é 

a da preferência temporal, segundo a qual os indivíduos dão mais valor ao dinheiro no 

presente do que no futuro, mesmo após ajuste inflacionário.  

Neste contexto, Damodaran (1999) aponta a natureza subjetiva e variável da estimação 

da taxa de desconto como uma etapa da avaliação que reflete aspectos pertinentes à 

perspectiva do estudo, tais como custo de oportunidade. Atualmente, apesar de existir 

controvérsias, considera-se que a taxa de desconto anual a ser utilizada em avaliação 

econômica em saúde deva ser em torno de 3 a 5% ao ano (a.a.) e, no Brasil, 5% tem sido o 

valor mais defendido (WEINSTEIN et al., 1996; BRASIL, 2007b). 
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Entretanto, apenas a incorporação do desconto torna-se insuficiente para que a 

avaliação econômica apresente um resultado coerente à realidade. Para que a análise possa 

simular situações futuras, faz-se necessário que a inflação seja levada em consideração 

(SOUZA; KLIEMANN NETO, 2012). 

Casarotto Filho e Kopittke (2000) definem a inflação como sendo a perda do poder 

aquisitivo da moeda, provocada pelo aumento diferenciado do preço de produtos e serviços, 

que acaba acarretando na diminuição do valor real da moeda. Contudo, como as taxas de 

inflação variam continuamente a cada ano, não há uniformidade na estimação deste 

parâmetro. 

Desde junho de 1999, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é 

utilizado pelo Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no 

sistema de metas de inflação, sendo considerado o índice oficial de inflação do país. De 2000 

a 2013, os valores da inflação efetiva, disponibilizados pelo Histórico de Metas para a 

Inflação no Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014), variaram entre os limiares 

máximo e mínimo de 12,53% a.a. em 2002 e 3,14% a.a. em 2006, respectivamente (Quadro3).  

 

Quadro 3 – Taxas de Inflação efetiva anual no Brasil de 2000 a 2013. 

Ano 
Inflação Efetiva 

(IPCA % a.a.) 
Ano 

Inflação Efetiva 

(IPCA % a.a.) 

2000 5,97 2007 4,46  

2001 7,67 2008 5,90 

2002 12,53 2009 4,31 

2003 9,30 2010 5,91 

2004 7,60 2011 6,50 

2005 5,69 2012 5,84 

2006 3,14 2013 5,91 
Fonte: Adaptado do BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014. 

Notas: 

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
 

 

2.2.4 Modelo de decisão de Markov 

 

Dentro de uma análise de custo-efetividade, os custos adicionais e os desfechos de 

uma nova intervenção são comparados àqueles da intervenção atual durante um período 

suficiente para capturar essas diferenças. É importante captar todas as consequências de uma 

intervenção, e por isso é apropriado, para modelos econômicos de saúde relativos às 

condições crônicas, comparar os custos e os resultados ao longo da vida. Uma nova 
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intervenção pode ser considerada rentável se gera mais benefícios para os pacientes do que 

quaisquer custos adicionais impostos ao sistema (GILLETT et al., 2010). 

Após ter sido determinada qual a melhor medida de efetividade para representar o 

benefício de uma intervenção em saúde, diante da perspectiva do estudo, e apurados os custos, 

a próxima etapa é estimar com a maior precisão a probabilidade de ocorrência dos eventos 

relacionados à saúde. As probabilidades para cada população ou grupo de indivíduos podem 

ser estimadas por meio de estudos planejados, como ensaios clínicos randomizados, revisões 

sistemáticas, estudos de coorte ou por observações empíricas e opiniões de especialistas, 

resultando em informações com maior ou menor nível de evidência e confiabilidade 

(BRASIL, 2008).  

São inúmeras as fontes que podem ser utilizadas para se obter as informações 

necessárias em relação à efetividade de uma intervenção, e os modelos matemáticos foram 

desenvolvidos para agregar todas as informações coletadas e combinar os resultados 

disponíveis (BRASIL, 2008) e, inclusive em situações em que ensaios clínicos não foram ou 

não podem ser realizados, ou em que os ensaios clínicos foram realizados, mas os dados de 

custos não foram coletados, a modelagem tem se mostrado útil como ferramenta que permite 

sintetizar a melhor informação disponível (DE SOÁREZ, 2009). 

O pesquisador pode usar uma compilação de diversos estudos (dados secundários) 

para “simular” o que pode ocorrer com um paciente como consequência de determinada 

intervenção, e criar cenários baseados nos desfechos prováveis e plausíveis das intervenções 

que serão analisados a partir de modelos de decisão matemáticos; uma metodologia 

atualmente muito utilizada em estudos econômicos (BRASIL, 2008; GILLETT et al., 2010). 

Modelos são arcabouços matemáticos que expressam, em parte, a realidade de 

interesse para um dado problema de saúde e as associações entre essas partes. No âmbito da 

avaliação econômica da saúde, um modelo é qualquer estrutura matemática que represente os 

desfechos em saúde e econômicos de pacientes ou populações em cenários variados (KUNTZ, 

WEINSTEIN, 2001). 

De acordo com Sato e Zouain (2010), a construção de um modelo matemático em 

saúde devem seguir os seguintes processos de decisão: 

1.  Estrutura: deve refletir apropriadamente a possibilidade de prognóstico que os 

indivíduos possam experimentar, e como os tratamentos e programas em saúde que devem ser 

avaliados possuem impacto nesses prognósticos. Nessa situação, os indivíduos são, no geral, 

pacientes com uma condição de saúde específica, mas que podem estar saudáveis ou 

assintomáticos, como no caso dos programas de prevenção; 
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2.  Evidência: fornece uma estrutura analítica na qual as evidências relevantes para o 

estudo possam ser definidas. Isso pode ser obtido por meio do modelo e dos parâmetros de 

entrada;  

3.  Avaliação: fornece um meio de traduzir as evidências relevantes em estimativas de 

custos e efeitos das opções sendo comparadas. Os principais tipos de estudo são o custo-

efetividade, custo-benefício e custo-utilidade. A melhor opção deve ser tratada com base nas 

evidências disponíveis;  

4.  Incerteza e variabilidade: facilita uma avaliação dos vários tipos de incerteza.  Isso 

inclui as incertezas relativas ao modelo bem como aos parâmetros de entrada. Os modelos 

devem também fornecer flexibilidade para caracterizar a heterogeneidade por meio dos vários 

subgrupos de indivíduos; 

5.  Pesquisas futuras: por meio da avaliação das incertezas, podem-se identificar as 

prioridades para pesquisas futuras, o que produzirá evidências para reavaliar a questão.  

Inevitavelmente dentro de modelos, é necessário assumir certos pressupostos que 

simplificam a realidade. Sempre haverá alguma incerteza associada à estrutura e aos 

parâmetros do modelo e, consequentemente, em torno dos resultados, devido aos pressupostos 

necessários para desenvolver o modelo. A força da evidência disponível e as incertezas em 

torno da relação entre custos e resultados no presente e os custos e resultados no futuro terá 

um impacto sobre os resultados do modelo (GILLETT et al., 2010). 

Os tipos de modelos mais encontrados em avaliações de intervenções e tecnologias de 

saúde são as árvores de decisão e os modelos de Markov. A representação de ambos envolve a 

escolha de estratégias (caminhos ou rotas), a organização da sequência de eventos que podem 

suceder ao acaso, as probabilidades de cada evento e o desfecho final de interesse (PHILIPS 

et al., 2004). Porém, quando o problema de saúde em questão envolve estados de saúde 

repetidos ao longo do tempo e concomitância de complicações ou desfechos clínicos, tais 

como a maioria das doenças crônicas, é mais adequado utilizar-se dos modelos de Markov 

(BRASIL, 2008). 

Os modelos de Markov consideram tanto os recursos como os desfechos em saúde. 

São úteis na representação de processos estocásticos, ou cumulativos, que se desenvolvem 

durante o tempo, pressupõe-se que existam estados iniciais do processo que são mutuamente 

excludentes e que evoluem para outros estados seguindo distribuições de probabilidade 

(SIMON; BLUME, 2008).  

Uma das principais vantagens do modelo de Markov é a de permitir a visualização 

simultânea dos efeitos de múltiplos fatores, aproximando-se da realidade, quando comparado 
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aos ensaios randomizados, ampliando a validade externa dos resultados do modelo. Outra 

vantagem refere-se à possibilidade de ser aplicado em diferentes cenários e, com isso, poder 

mapear espacialmente a efetividade da tecnologia ou as diferenças entre os fatores 

determinantes da efetividade. Tais vantagens são ainda mais relevantes na realidade brasileira, 

na qual sabidamente temos grandes diferenças intra e interregiões (BRASIL, 2009b). 

Desde 1983, os modelos de Markov são utilizados na avaliação de intervenções em 

saúde. Nele, assume-se que o paciente se encontra em estágios de saúde transicionais finitos 

denominados como “estados de Markov”. Cada evento de interesse no processo estudado 

define um novo estado, cada qual atribuído com um valor (monetário e/ou de utilidade) que 

aumenta em proporção ao tempo em que o paciente permanece no estado. O horizonte 

temporal definido no estudo é divido igualmente no modelo, formando períodos de tempo que 

são chamados “ciclos de Markov”. A cada ciclo, é permitido ao paciente efetuar apenas uma 

única transição entre estágio, de acordo com “probabilidades de transição” pré-definidas, 

podendo, inclusive, permanecer em um mesmo estado por mais de um ciclo 

(SONNENBERG, BECK, 1993).  

A figura abaixo (fig. 4) é uma representação gráfica de DCNT inespecífica que pode 

ser introduzida em um modelo de avaliação econômica. O primeiro estado é definido como 

“saudável”, indicando que o paciente não possui a doença, ou que não está vivenciando suas 

consequências apesar de ser portador (assintomático), neste caso, tampouco possui um risco 

de morte maior do que um sujeito sem a doença. A partir desse estado, ele desenvolve a 

doença, tornando-se “doente” e, posteriormente, o paciente pode mover-se para o estado 

“morte”, baseado na probabilidade de transição ou progressão da doença. Na progressão da 

doença o paciente passa a vivenciar sua condição deficitária de saúde com um aumento do 

risco de morte causado pelo resultado direto da doença sobre todas as outras causas de 

mortalidade (SATO; ZOUAIN, 2010). 

Saudável ou 
Assintomático 

Doente Morte 

 Figura 4 – Estrutura de um Modelo de Markov simples. 

  Fonte: Adaptado de DE SOÁREZ, 2009. 
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Dentre as particularidades do Modelo de Markov, destaca-se a presença dos “estados 

de absorção”, como são tecnicamente conhecidos os estados de saúde cuja transição, a cada 

ciclo para outro estado, não é permitida, conforme o exemplo, na Fig. 4, do estado “morte". 

Outro destaque refere-se ao “pressuposto de Markov”, ou a característica “sem memória” do 

modelo. Segundo este pressuposto, uma vez que o paciente mudou de um estado para o outro, 

o modelo de Markov não terá memória com relação ao estado do paciente no estágio anterior 

ou a duração de tempo em que permaneceu neste estágio. Ou seja, a probabilidade de passar 

de um estágio para outro independe da condição em que o paciente se encontrava nos ciclos 

anteriores (SONNENBERG; BECK, 1993; BRIGGS; SCULPHER, 1998). 

De Soárez (2010), diante da variadas formas de classificar tipos de modelos, resume-

se a dividi-los em apenas duas categorias, estáticos ou dinâmicos. Estes teriam probabilidades 

de transição que se modificariam ao longo do horizonte terapêutico, enquanto os modelos 

estáticos, a exemplo do modelo de Markov, permanecem a cada ciclo com as probabilidades 

de transição inalteradas, o que reforça sua característica sem memória. 

É apropriado aconselhar cautela quanto a possível confusão no uso dos termos “taxa” 

e “probabilidade”, os quais são frequentemente utilizados de forma indiscriminada na 

literatura acadêmica. Contudo, a taxa representa a transição instantânea em qualquer ponto no 

tempo, enquanto a probabilidade indica a proporção da população de risco que realiza a 

transição de estágio em um período específico no tempo. Os dados obtidos a partir da 

literatura acadêmica geralmente são expressos em taxas que podem variar de zero a infinito 

(exemplo: taxa de mortalidade de 2% por ano para a doença X), enquanto que as 

probabilidades variam de 0 a 1 e possuem o tempo implícito (BRIGGS; SCULPHER, 1998). 

Uma maneira de contornar esse problema das probabilidades pode ser feita por meio 

da fórmula abaixo, onde o tempo é expresso por “t” e as taxas por “r” (BECK; PAUKER, 

1983).   

P(t)=1 – e
(- rt) 

 

As probabilidades de transição são consideradas em cada ciclo do modelo, e podem 

ser representadas em uma matriz do tipo “n x n”. A soma das probabilidades de transição de 

cada ciclo devem somar igual a 1 (um), pois existe apenas um estado a cada momento discreto 

de tempo. Assim, a probabilidade de permanecer no mesmo estado é dada por 1 (um) menos a 

probabilidade de transição (SATO; ZOUAIN, 2010), conforme ilustrado na matriz de 
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probabilidade a seguir (Quadro4), representando um modelo simples de probabilidades de 

transição.  

 

Quadro 4 – Probabilidades de transição entre estado de saúde do Modelo de Markov simples. 

Transição de estado 
Transição para estado 

Saudável Doente Morte 

Saudável 0,75 0 0 

Doente 0,20 0,70 0 

Morte 0,05 0,30 1 

Total 1 1 1 

Fonte: Adaptado de DE SOÁREZ, 2009. 

 

Adaptando a figura anterior (fig. 4) ao acrescentar as probabilidades de transição de 

acordo com a matriz acima, a estrutura do modelo se completa (fig. 5). 

 

Onde:  

Probabilidade de permanência no estado saudável = 0,75  

Probabilidade de transição do estado saudável para o estado doente = 0,20  

Probabilidade de transição do estado saudável para o estado morto = 0,05  

Probabilidade de permanência no estado doente = 0,70  

Probabilidade de transição do estado doente para o estado morto = 0,30  

Probabilidade de permanência no estado morto = 1  

 

0,70 1 

Saudável ou 
Assintomático 

Doente Morte 

Figura 5 – Modelo de Markov simples com as probabilidades de transição. 

Fonte: Adaptado de DE SOÁREZ, 2009. 

0,75 

0,20 

0,30 

0,05 
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2.2.4.1 Simulação de Coorte 

 

O método mais comumente utilizado na análise do modelo de Markov é a Simulação 

de Coorte, em que uma coorte hipotética de pessoas entra no modelo de acordo com a 

distribuição de prevalência especificada pelo analista. Para cada ciclo, uma fração da coorte 

que estava inicialmente em cada um dos estados de saúde é dividida entre todos os estados de 

saúde de acordo com o grupo de probabilidades de transição definidas (DE SOÁREZ, 2009). 

É uma abordagem bastante direta. A simulação mais usual supõe que a totalidade da 

coorte, digamos 1.000 pacientes, está no estado de Markov inicial do modelo (saudável ou 

assintomático) no tempo zero (t=0). A cada ciclo, a coorte é distribuída entre todos os estados 

de acordo com as probabilidades de transição pré-definidas. Ao decorrer deste processo por 

“n” ciclos, constrói-se um perfil de distribuição dos pacientes nos estados ao longo do tempo 

(BRIGGS; SCULPHER, 1998). Assumindo as probabilidades de transição apresentadas na 

Tabela 2, a análise do modelo com a simulação de coorte seria conforme figura 6. 

 

O cálculo é feito da seguinte maneira:  

 

Ciclo 1:  

(1.000 * 0,75) = 750  

(1.000 * 0,20) + (0 * 0,70) = 200  

(1.000 * 0,05) + (0 * 0,30) = 50  

  

 

Ciclo 2:  

(750 * 0,75) = 562,5  

(750 * 0,20) + (200 * 0,70) = 290  

(750 * 0,05) + (200 * 0,30) = 147,5 

Figura 6 – Distribuição da coorte de 1.000 pessoas nos ciclos de um Modelo de Markov. 

Ciclo 1 

t = 0 

Ciclo 2 

0,70 

0,70 

0,75 

Saudável  

1000 

Saudável  

750 

Saudável  

562,5 

Doente 

0 

Doente 

200 

Doente 

290 

Morte 

0 

 

Morte 

50 

Morte 

147,5 

0,75 

1,0 

1,0 

Fonte: Adaptado de DE SOÁREZ, 2009. 
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As estimativas dos custos são calculadas de forma similar. O somatório dos custos de 

cada paciente nos diferentes estados de saúde em cada ciclo gera um resultado parcial. 

Posteriormente, o somatório dos resultados parciais totaliza o resultado final 

(SONNENBERG, BECK, 1993). 

Reconhecidamente, a habilidade dos Modelos de Markov de lidar tanto com os custos 

como com os efeitos simultaneamente é uma vantagem. Nas avaliações econômicas, é comum 

observar essa predição em termos de Anos de Vida Ajustados para a Qualidade e, de fato, o 

AVAQ é a unidade mais adequada para uso nos modelos de Markov. Ao ponderar a qualidade 

de vida, ou utilidade, de cada estado de saúde pelo período de tempo do ciclo e o número de 

pacientes da coorte no estado, é possível estimar os AVAQ obtidos em cada ciclo como 

resultado parcial. O somatório entre os ciclos gera o resultado final em unidade de AVAQ 

(SATO; ZOUAIN, 2010). 

Em essência, como pode ser percebido, os modelos de simulação são uma série de 

equações matemáticas combinadas em uma estrutura que permite a projeção estimada de 

resultados de curto prazo, obtidos a partir de estudos experimentais, para a avaliação de custos 

e desfechos clínicos em longo prazo(maior que cinco ou dez anos), possibilitando aos gestores 

tomar decisões mais informadas sobre as intervenções disponíveis (MOUNT HOOD 4 

MODELING GROUP, 2007). 

 

2.2.4.2 Cenários de Saúde 

 

Segundo Van der Heijden (2009), o uso de cenários no planejamento tem uma longa 

história, que começa com seu uso pelos militares em jogos de guerra, passando para o 

domínio civil por meio da Rand Corporation durante a Segunda Guerra Mundial, e sendo 

posteriormente desenvolvido pelo Hudson Institute, fundado por Herman Kahn depois de sua 

saída da Rand.  

Para Kahn, o objetivo dos cenários é apresentar, de forma clara e persuasiva, um 

número de possibilidades para o futuro. Portanto, cenários devem ser interpretados como 

estimativas do que pode acontecer, concebidos a partir da dinâmica das mútuas influências 

entre as variáveis relevantes para o comportamento do sistema em estudo. Em razão disso, 

funcionam como subsídio para o gestor estabelecer estratégias que contribuam para a redução 

do risco de implantar políticas inadequadas (ÁVILA; SANTOS, 1988).  

A elaboração de cenários pode auxiliar na tomada de decisão em ambientes complexos 

e marcados pela incerteza. Estas se referem à possibilidade de determinado aspecto do 
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ambiente evoluir de diferentes formas, de modo que se desconhece na atualidade, quando as 

decisões sobre o futuro são tomadas, o que se concretizará (BENEDETE DA SILVA; 

GIOVINAZZO SPERS; COULTER WRIGHT, 2012).  

Para as avaliações econômicas realizadas sob condição de incerteza quanto à 

extrapolação, os modelos de Markov podem ser utilizados. Para tanto, utiliza-se de cenários, 

elaborados de acordo com as medidas de efetividade (os desfechos) das intervenções de 

interesse. Ou seja, os efeitos à saúde do paciente, gerados pela intervenção após sua 

realização, configuram um cenário de saúde (SATO; ZOUAIN, 2010). 

Denomina-se “cenário de referência” o conjunto de opções terapêuticas atualmente 

disponíveis para o tratamento da doença de interesse no sistema de saúde para o qual se aplica 

a avaliação econômica. Esse é, portanto, o cenário que representa o atual padrão de uso dos 

tratamentos disponíveis para uma dada enfermidade em um determinado sistema de saúde. 

Adicionalmente ao cenário de referência, que reflete a intervenção atual, cenários alternativos 

podem ser simulados. Cada cenário alternativo deve ser concebido com base nas projeções 

dos resultados e custos incrementais, cujo objetivo é simular os variados graus de inserção da 

nova intervenção (FERREIRA-DA-SILVA et al., 2012). 

Van der Heijden (2009) complementa que a visualização de futuros múltiplos, mas 

igualmente plausíveis, serviriam como base de testes de políticas e planos. 

 

2.2.4.3 Análise de Sensibilidade por Cenários 

 

A incerteza é um aspecto que se faz sentir em toda avaliação econômica, seja por 

causa de um erro na mensuração, variações na amostragem, mudança de contexto ao passar 

do tempo, ou falta de dados. A melhor maneira de levar isso em conta na avaliação é por meio 

da análise de sensibilidade (BRIGGS; O’BRIEN;  BLACKHOUSE, 2002). 

Malczewski (1999) define essa análise como o procedimento para determinar como o 

curso das soluções, que se obteve com a priorização de áreas, pode ser modificado com 

alterações no início do processo de tomada de decisão. Caso essa não sofra grande alteração 

quando os parâmetros são variados, podemos dizer que o resultado do estudo é robusto, ou 

seja, insensível a variações dos parâmetros dentro de uma faixa plausível para estes. Esta 

faixa de variação plausível para os parâmetros pode ser obtida de estudos epidemiológicos 

que estimam as taxas relacionadas à história natural da doença e os respectivos intervalos de 

confiança, no caso da utilização de dados secundários, ou por meio da opinião de especialistas 

(VANNI et al., 2009). 
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Uma vez que os parâmetros utilizados em um modelo matemático de decisão podem 

variar no mundo real, se faz necessário avaliar qual o impacto destas variações nos resultados 

encontrados. Nos estudos econômicos os parâmetros são variados dentro de uma gama de 

valores plausíveis, sendo avaliada a magnitude da alteração na razão de custo-efetividade 

(DRUMMOND et al., 2005).  

Existem diversas técnicas para a execução das análises de sensibilidade: univariada, 

multivariada, probabilística e por cenários. Todas podem ser efetuadas e são aceitáveis, 

entretanto, pela praticidade na execução e pela fácil interpretação dos resultados, recomenda-

se a análise de sensibilidade por cenários (FERREIRA-DA-SILVA et al., 2012). 

Os mesmos autores definem este tipo de análise de sensibilidade como a alteração de 

uma ou mais variáveis do modelo, dentro de uma gama de valores plausíveis e de interesse ao 

gestor do sistema de saúde. Cada recálculo consiste em um novo cenário, podendo haver 

variações na composição dos cenários no tamanho da população-alvo, nos fatores que 

influenciam a utilização de uma nova tecnologia, nos custos e na presença ou não de ajustes 

econômicos (taxas de desconto e inflação). 

Os novos cenários concebidos para a análise de sensibilidade devem ser brevemente 

descritos, assim como a variação observada nas estimativas. Quanto à definição da gama de 

variação dos valores usados na análise de sensibilidade por cenários, os seguintes métodos 

podem ser utilizados: modificação da variável em 25% (ou outro percentual arbitrário) para 

mais e para menos; modificação da variável dentro de um intervalo de confiança relatado no 

estudo em que foi estimada; melhor cenário versus pior cenário (para uma ou mais variáveis 

em particular); estimativa da gama de valores plausíveis para a variável através de um painel 

de especialistas. Este último é especialmente útil na validação e adaptação de dados 

internacionais e na gama de valores plausíveis para uma análise de sensibilidade (NUIJTEN; 

MITTENDORF; PERSSON, 2010). 

As alterações dos parâmetros e gerações de novos cenários podem ser realizadas de 

diversas formas, prosseguindo até encontrar um nível mínimo no qual a intervenção não é 

mais atraente, o que pode subsidiar a avaliação do nível de confiança a respeito das 

conclusões obtidas através da análise do cenário de referência (PAHO, 2007). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar o custo-utilidade da educação continuada, para o manejo de usuários com 

Diabetes Mellitus tipo 2, nas Unidades de Saúde da Família do município de Itamaracá, 

Pernambuco – Brasil, no ano de 2011. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimar os custos médicos diretos para o cuidado dos indivíduos com DM tipo 2, 

com e sem complicações, atendidos na rede pública de saúde, e custo incremental 

para a implantação da intervenção de educação continuada; 

 Elaborar cinco cenários de efetividade sobre a saúde dos indivíduos com DM tipo 

2 atribuíveis: um ao manejo-padrão realizado na rede pública de saúde (cenário de 

referência), e quatro, a uma intervenção de educação continuada, após sua 

implantação nas Unidades de Saúde da Família do município de Itamaracá; 

 Calcular a relação de custo-utilidade ao comparar o cenário de referência com os 

cenários de efetividade atribuídos à intervenção de saúde continuada. 
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4 METODOLOGIA 

 

 De acordo com os procedimentos e técnicas utilizados para a realização da pesquisa, e 

a fim de tornar didática sua exposição, a seção de Metodologia foi dividida em subitens.  

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Foi realizada uma avaliação econômica de custo-utilidade, utilizando um modelo de 

decisão matemática, o Modelo de Markov, para simular os resultados em cenários de saúde 

prospectivos de indivíduos com DM tipo 2, após a implantação de uma intervenção de 

educação continuada no município de Itamaracá, Pernambuco – Brasil, em 2011. 

 

4.2 OBJETO DO ESTUDO 

 

A intervenção-modelo de educação continuada, objeto do estudo, fez parte do projeto 

piloto “Educação em Saúde para o Autocuidado e Avaliação Contínua da Qualidade da 

Atenção ao Diabetes (QUALIDIA)”, uma adaptação brasileira do MCC, realizado durante um 

ano, a partir do segundo semestre de 2011 ao segundo semestre de 2012. Para sua execução, 

foi realizado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e a Fundação 

Médica do Rio Grande do Sul. Para o seu desenvolvimento foram estabelecidas parcerias com 

o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS) e a colaboração da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2011c).  

Inicialmente, o QUALIDIA foi implantado em dez municípios brasileiros, cujos 

representantes pernambucanos foram Itamaracá e São Lourenço da Mata, selecionados por se 

enquadrarem nos critérios de inclusão: município de região metropolitana com cobertura 

superior a 65% de Estratégia de Saúde da Família, referir o diabetes e a hipertensão como 

prioridade no Plano Municipal de Saúde, e assinatura do Termo de Compromisso com o 

projeto (BRASIL, 2011c). 

A partir de dois Seminários, um nacional e outro municipal, e três sessões de 

aprendizagem de realização local, seguidas de período de dispersão, o projeto QUALIDIA se 

desenvolveu como uma estratégia de educação continuada, focando sua intervenção em 

representantes dos profissionais de saúde que compõem a equipe da ESF e nos servidores da 

gestão municipal.  
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Conforme ditam os preceitos do MCC, os seis pilares foram contemplados no 

conteúdo das sessões, cujo foco centrou-se na construção de uma Linha de Cuidados, na 

busca ativa, controle e monitoramento de pacientes portadores de DM2, nas estratégias de 

educação em saúde dos pacientes para o seu autocuidado, e na identificação de parcerias 

comunitárias. Similares aos princípios e diretrizes que orientam as ações da ESF e APS, em 

geral, permitindo a comparabilidade da intervenção baseada no MCC às intervenções que se 

dediquem ao controle das DCNT dentro dos parâmetros legais e normativos do SUS.  

Nas sessões de aprendizagem, foi utilizada uma série de estratégias educacionais para 

estimular a participação ativa dos profissionais no processo de ensino-aprendizagem e a 

construção coletiva do conhecimento. Para tanto, foram utilizadas dinâmicas e atividades em 

pequenos grupos, seguidos de compartilhamento com o grande grupo e exposições para 

sistematização das informações trabalhadas e, quanto ao desenvolvimento do aprendizado de 

habilidades práticas e comportamentais, foram propostos exercícios de desenho e 

programação de uma linha de cuidado temática, simulações e dramatizações. Para a 

complementação do aprendizado, material bibliográfico foi disponibilizado e sua leitura 

estimulada. 

Em análise aos dois municípios pernambucanos representantes do projeto, selecionou-

se Itamaracá como foco da avaliação econômica em decorrência de seu perfil.  

Em 2010, no último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 89,1% dos municípios brasileiros foram classificados como de pequeno 

porte (até 50 mil habitantes), 5,8% de médio porte (entre 50 e 100 mil habitantes) e 5,1%, de 

grande porte (acima de 100 mil habitantes). Em Pernambuco, as estimativas de 2011 

corroboram os achados nacionais. Dos 185 municípios, 150 (81,1%) possuíam até 50 mil 

habitantes, 23 (12,4%) eram de médio porte e apenas 12 (6,5%) de grande porte.  

O município de Itamaracá faz parte desta maioria, com população calculada em 21.884 

habitantes no Censo 2010, e estimativa de 22.347 habitantes para 2011 (IBGE, 2011a), o que 

a torna um elemento representativo de parcela significativa dos municípios brasileiros. 

 

4.3 HORIZONTE ANALÍTICO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população de base para os cálculos foi selecionada com a finalidade de gerar um 

indivíduo médio, representante dos portadores de DM2 no estado de Pernambuco, a partir de 

suas características demográficas e clínicas.  
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Uma vez que o projeto intitulado “Avaliação de estratégias de intervenção para o 

manejo de pacientes com diabetes na atenção primária: custo-efetividade e eficiência para o 

SUS” (INTERDIA), do qual este estudo faz parte, segue em continuidade à “Avaliação de 

Serviços de Atenção à Saúde para Diabéticos e Hipertensos no Âmbito da Estratégia de Saúde 

da Família” (SERVIDIAH), foram utilizados os dados primários dos entrevistados nesta 

pesquisa, realizada no período de 2009 a 2011, no qual cerca de 800 indivíduos com DM2 

foram entrevistados numa amostra aleatória de 10% de equipes de ESF, em 33 municípios, 

cobrindo a extensão do estado de Pernambuco. 

O indivíduo médio gerado foi submetido ao modelo de Markov, o que permitiu 

projetar sua situação de saúde ao longo do horizonte analítico. Segundo a recomendação de 

Rascati (2009) para estudos sobre condições crônicas, deve ser considerado um horizonte 

analítico de 20 anos de progressão da doença, distribuídos em 20 ciclos de um ano.  

 

4.4 PERSPECTIVA DO ESTUDO 
 

A implantação de uma intervenção acarreta despesas por parte de uma gama de atores, 

influindo também sobre diversos tipos de beneficiários. Dessa forma, uma intervenção que 

parece ser antieconômica, considerando a perspectiva de uma só agência, pode na verdade ser 

muito valiosa após levar em conta todos os benefícios. Igualmente, uma intervenção que 

parece ser uma boa compra para uma agência pode não ser tão desejável do ponto de vista 

social, considerando os custos assumidos por outras agências ou indivíduos (PAHO, 2007). 

Então, pode-se inferir que cada ator apresenta uma perspectiva própria sobre o 

processo de avaliação, a qual irá refletir sobre a estrutura e os resultados da avaliação. Os 

custos, benefícios e consequências que serão calculados e/ou estimados dependem, em muitos 

casos, da perspectiva de análise. 

No presente estudo, foi realizada uma avaliação econômica de custo-utilidade, sob a 

perspectiva do gestor público de saúde, ou terceiro pagador. Foi eleita para análise e 

classificação dos custos nos serviços de saúde, a categoria dos custos médicos diretos. 

 

4.5 COLETA DE DADOS 
 

Como fontes primárias, foram utilizados bancos de dados das pesquisas SERVIDIAH 

e QUALIDIA.   

Os dados secundários foram obtidos em visita à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

de Itamaracá, em que foram coletadas as informações acerca da ESF. Buscou-se o número de 
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Unidades de Saúde da Família (USF) cadastradas e quantidade, categoria e remuneração dos 

profissionais de saúde em 2011, bem como dados que revelaram o perfil de cuidado e custos 

de um usuário da rede pública de saúde com DM2 acompanhado na APS. Para tanto, utilizou-

se o quantitativo de pacientes acompanhados, as prescrições e exames solicitados pelas seis 

USF em atividade no município em 2011, obtidos com a colaboração da SMS, a qual permitiu 

a consulta aos bancos de dados municipais, como o Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB), o Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Atenção 

Básica (SIS-HIPERDIA) e a Produção Ambulatorial de Procedimentos da Tabela Unificada. 

As fontes eletrônicas de livre acesso utilizadas foram o Sistema de Gerenciamento da 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 

(SIGTAP) e o site oficial da Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco. A partir 

destes bancos foi possível determinar custos diretos indisponíveis na SMS, como a realização 

de procedimentos de média e alta densidade tecnológica, e o valor unitário do exame de 

glicemia capilar. 

Os valores das medicações de referência foram retirados da Lista de Preços de 

Medicamentos e da Lista de Preços Máximos de Medicamentos por Princípio Ativo para 

Compras Públicas dos anos de 2011 (ANVISA, 2011a; ANVISA, 2011b), da Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Foram considerados os Preços de Fábrica 

(PF) com a alíquota de ICMS 17%, aplicada em operações de venda para Pernambuco, uma 

vez que o PF vem a ser o preço máximo permitido para vendas de medicamentos destinadas a 

entes da Administração Pública (ANVISA, 2006). 

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

A apuração dos custos foi realizada através do método de custo-padrão, na categoria 

de custos médicos diretos relacionados ao manejo de um indivíduo com Diabetes Mellitus 

tipo 2 atendidos na rede pública de saúde. Foram considerados os custos dos usuários com 

DM2 sem complicações atendidos na ESF, os relativos ao cuidado das complicações micro e 

macrovasculares do diabetes no âmbito ambulatorial e/ou hospitalar, e os custos diretos para a 

implantação do modelo de intervenção em educação continuada.  

Para tanto, foram observados quais os recursos necessários para o funcionamento e a 

quantidade dos recursos utilizados, os quais foram, então, valorados, conformando um valor 

monetário.  
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As informações acima citadas serviram de base para a elaboração do cenário de 

referência, que representa o manejo padrão disponibilizado aos indivíduos com DM2 

atendidos na rede pública, cujos resultados de efetividade e incremento dos custos é anterior 

àqueles da intervenção de interesse. 

Cenários de efetividade foram elaborados a partir da consulta a especialistas sobre 

diabetes e suas complicações, quanto aos possíveis efeitos de uma intervenção baseada em 

educação continuada, voltada à equipe da ESF, sobre a saúde dos pacientes atendidos. 

A relação de custo-utilidade foi mensurada utilizando dados de utilidade (AVAQ), os 

quais, juntamente com os dados de custo, foram inseridos em um modelo de decisão de 

Markov, construído em conformidade com a história natural do DM2.   

Para o cálculo, foi utilizando o software TreeAge Pro Suite 2009 (TreeAge Software, 

Williamstown, MA), o qual simulou o impacto da intervenção nos cenários de saúde 

elaborados, considerando um modelo de progressão de 20 anos.  

Conforme a recomendação, para horizontes terapêuticos que representam todo o 

tempo de vida da população-alvo, foi definida uma taxa de desconto de 5% a.a. (Ferreira-Da-

Silva et al., 2012). Quanto à inflação, foi selecionada taxa de 5% a.a., valor aproximado da 

média dos cinco anos anteriores a 2011 (2006-2010), conforme apresentado no Quadro 3.   

 
 

4.6.1 Modelo de Markov 

  

A estrutura utilizada baseou-se no modelo de decisão de Markov elaborado por Kuo et 

al. (2011), com o intuito de avaliar o custo-efetividade do DM diante de cuidados de base 

comunitária (Fig. 7).  

Figura 7 –  Estrutura básica do Modelo de Markov para o 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

Fonte: KUO et al (2011). 
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Estados de saúde mutuamente excludentes, significa que o indivíduo só pode estar em 

um único estado em determinado ciclo.  O estado de saúde “Morte” é um estado de absorção, 

no qual ao indivíduo nele inserido não é permitida nenhuma outra movimentação.  

A análise do modelo de Markov utilizou a técnica de Simulação de Coorte. Para tanto, 

assumiu-se que os indivíduos submetidos ao modelo, em sua totalidade, iniciaram seu 

percurso no estado de saúde “Diabetes sem complicações” e, a partir deste momento, 

evoluíram de quatro formas distintas a cada ciclo: (1) o indivíduo continuou sem 

complicações no próximo ciclo, ou (2) o indivíduo desenvolveu complicações 

microvasculares, ou (3) desenvolveu complicações macrovasculares ou (4) veio a óbito. As 

setas do modelo representam tais possibilidades de transição (Figura 7).  

Na progressão dos ciclos, seguindo as normativas da Simulação de Coorte, a 

população do estudo foi redistribuída entre os estados de saúde. Ao indivíduo com 

complicações microvasculares ou macrovasculares, permitiu-se continuar no mesmo estado 

de saúde, ou vir a óbito ou obter outra forma de complicação. Não existiu a possibilidade de 

um indivíduo “com complicação” regredir para o estágio de “sem complicação”.  

As passagens de um estado de saúde para outro são feitas com base nas probabilidades 

de transição. Estas podem ser determinadas a partir da observação de uma coorte ou através 

de dados de frequência ou probabilidade presentes na literatura. 

A partir do estudo de Kuo et al. (2011), foram calculadas as probabilidades de um 

indivíduo com DM2 no estado “sem complicação” desenvolver complicações 

microvasculares, segundo as características da população do SERVIDIAH.  

Quanto ao estado “complicações micro e macrovasculares”, as probabilidades de um 

indivíduo com complicações microvasculares desenvolver uma complicação macrovascular, 

ou vice-versa, foram obtidas através do estudo de Zoungas et al. (2009), integrante do grupo 

de estudo “Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled 

Evaluation” (ADVANCE), realizado de 2001 a 2003, em 215 centros em 20 países, com 

população de 12.878 indivíduos com DM2.  

Para a determinação das probabilidades de transição de indivíduos com DM2 sem 

complicações desenvolverem complicações macrovasculares, foram utilizadas as equações de 

risco estimadas pelo grupo de estudos do UKPDS para Infarto Agudo do Miocárdio e 

Acidente Vascular Encefálico (STEVENS et al., 2001; KOTHARI et al., 2002).  

Para o cálculo foi necessário inserir dados demográficos e clínicos da população do 

estudo em forma de médias e modas, e assim, gerou-se um indivíduo médio, cujos parâmetros 

representam a população do estado de Pernambuco, construído com base nas características 
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médias da população do SERVIDIAH. A figura 8 apresenta uma das equações de risco 

utilizadas. 

 

As probabilidades de transição ao estado “morte”, a partir dos estados “sem 

complicação” ou “com complicações microvasculares”, foram estimadas a partir da taxa de 

mortalidade específica por Diabetes Mellitus, calculada pelo número de óbitos em 2011 no 

estado de Pernambuco atribuídos ao DM disponível no Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), e estimativa do IBGE para o ano de 2011 da 

população do estado (IBGE, 2011b; BRASIL, 2013b).  

Optou-se por utilizar o dado de mortalidade por DM geral, sem a especificação de 

DM2, ou como se apresenta no DATASUS, Diabetes Mellitus não-insulino-dependente, 

devido à fragilidade das informações encontradas no sistema. Dos 3.804 óbitos atribuídos ao 

DM em Pernambuco no ano de 2011, apenas 248 foram associados ao DM não-insulino-

dependente, enquanto a categoria “Diabetes Não Especificado” foi associada a 3.441 mortes 

no mesmo período. Estes valores são inconsistentes com os dados de prevalência encontrados 

na literatura, os quais sugerem que 90 a 95% dos casos de DM são do tipo 2 (SBD, 2009; 

BRASIL, 2013a; IDF, 2013),   

No que concerne às complicações macrovasculares, estas são a principal causa de 

morte entre os portadores de DM2, contudo existe uma conhecida subnotificação da 

associação entre eventos cardiovasculares fatais e o DM na Declaração de Óbito (SBD, 2009). 

Onde: 

 

RT(t) = exp { - q x 1,145
T
 x (1 – 1,145

t
) / (1 – 1,145)}, onde: 

R = Probabilidade do paciente diabético a T anos sofrer um infarto nos próximos 

t anos 

T = anos com diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2 

t = anos esperados para a ocorrência de um infarto 

q = 0,00186 x 1,092
idade - 55

  x 0,700
sexo

  x  1,547
fumo

  x 8,554
FA   

x 1,122
(PAS -135.5)

 

/ 10 x 1,138
T:H -5,11

, onde: 

FA = fibrilação atrial 

PAS = pressão arterial sistólica 

T:H = razão entre colesterol total e HDL 

FA = fibrilação atrial 

PAS = pressão arterial sistólica 

T:H = razão entre colesterol total e HDL 

fumo, FA = 1(sim) ou 0 (não) 

sexo = 1(feminino) ou 0 (masculino) 

Figura 8  –  Equação de Risco para Acidente Vascular Encefálico em indivíduos 

com Diabetes Mellitus tipo 2, determinada a partir do UKPDS*. 

Fonte: Adaptado de KOTHARI et al. (2002) 

* United Kingdom Prospective Diabetes Study 

R = Probabilidade do paciente diabético a T anos sofrer um infarto nos próximos t anos 

T = anos com diagnóstico confirmado de diabetes mellitus tipo 2 

t = anos esperados para a ocorrência de um infarto 

q = 0,00186 x 1,092
idade - 55

  x 0,700
sexo

  x  1,547
fumo

  x 8,554
FA   

x 1,122
(PAS -135.5)

 / 10 x 

1,138
T:H -5,11

 

R = Probabilidade do indivíduo com DM2 a T anos sofrer um AVE nos próximos t anos 

T = anos com diagnóstico confirmado de DM2 

t = anos esperados para a ocorrência de um AVE   

 



 62 

 

 

Optou-se, então, pela utilização das equações de risco de eventos macrovasculares fatais 

(IAM e AVE), calculadas por ferramenta eletrônica de livre acesso elaborada pelo grupo do 

UKPDS, a UKPDS Risk Engine (DIABETES TRIAL UNIT, 2013).  

A seleção das complicações a serem inseridas no modelo dependeu da existência de 

dados na literatura sobre a qualidade de vida dos pacientes em AVAQ e ferramentas para o 

cálculo das probabilidades de transição. Dessa forma, as complicações microvasculares 

consideradas no modelo foram retinopatia, nefropatia e neuropatia. Enquanto as 

macrovasculares foram Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência Cardíaca. 

No presente estudo, como medida de efetividade, utilizou-se AVAQ. Essa medida 

varia de 0 a 1, de modo que quanto mais próximo do limite superior, maior é a qualidade de 

vida do indivíduo. Segundo Rascati (2009), essas medidas são adequadas para uma análise de 

custo-efetividade, uma vez que conseguem levar em consideração a perda de qualidade de 

vida associada à determinada morbidade. 

Para a obtenção dos anos de vida ajustada pela qualidade (AVAQ) de cada estado de 

saúde do modelo (Fig. 7), utilizou-se as estimativas elaboradas por Coffey et al. (2002), que 

estimou os AVAQ associados a cada complicação diabética para indivíduos norte-americanos. 

Para agregar os AVAQ de cada tipo de complicação (retinopatia, neuropatia, nefropatia, IAM 

e IC) em seus estados de saúde correspondentes, optou-se por utilizar uma média dos AVAQ, 

ponderada pela proporção de indivíduos com aquela determinada complicação, baseada nos 

dados do SERVIDIAH (Anexo A).  

 

4.6.2 Cenários Pós-Intervenção de Educação Continuada sobre Diabetes Mellitus tipo 2 

 

A intervenção-modelo submetido à avaliação econômica, baseada em ações de 

educação continuada para o DM2, até o presente momento, não analisou seus resultados finais 

de efetividade em Pernambuco, o que impossibilita a utilização de dados primários de 

desfecho na construção de um cenário pós-intervenção.  

Diante da escassez de estudos sobre intervenções baseadas em educação continuada no 

cuidado e prevenção secundária de pacientes com DM2 na APS, os cenários de saúde pós-

intervenção foram construídos mediante a colaboração de especialistas em DM e suas 

complicações do grupo de pesquisadores oriundos do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

da Fundação Oswaldo Cruz (CPqAM – Fiocruz/PE) e do Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD). 
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O parecer dos especialistas serviu de apoio para a elaboração de quatro cenários de 

saúde, representando graus variados de efetividade da intervenção após a implantação em 

Itamaracá. Esta gradação entre os cenários simulados tem o objetivo de auxiliar a definição 

sobre qual o limiar mínimo de custo-utilidade a ser alcançado pela intervenção para que esta 

seja atrativa economicamente. 

 

4.6.3 Apuração de Custo 

  

Os custos, inseridos no Modelo de Markov, representam o valor do estado de saúde 

delimitado a cada ciclo. Para o estudo, foi necessário determinar os custos por cada indivíduo 

com DM2, usuário da rede pública de saúde, em um ano de acompanhamento, dentro dos 

estados de saúde delineados: paciente sem complicação, paciente com complicações 

microvasculares, pacientes com complicações macrovasculares e pacientes com complicações 

micro e macrovasculares, utilizando o sistema de custeio de custo-padrão. 

O estado “Morte”, não oferece dispêndio com custos médicos diretos ao sistema de 

saúde público, diferentemente dos estados de Markov acima citados, e portanto não participa 

desta etapa metodológica. 
 

4.6.3.1 Custos médicos diretos de indivíduos com DM tipo 2 sem complicações 

 

Para a avaliação dos custos da ESF no manejo dos pacientes com DM2 sem 

complicações, o padrão utilizado como base foi definido conforme o Caderno da Atenção 

Básica nº 36 (BRASIL, 2013a). A apuração foi dividida em três categorias: Profissionais de 

Saúde, Procedimentos Diagnósticos e Medicamentos Antidiabéticos (Fig. 9). 
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O número de usuários com DM2 foi calculado a partir do total de diabéticos (sem 

distinção entre as tipologias) acompanhados nas seis USF presentes no banco do SIAB de 

2011, corrigido pela proporção de usuários com DM2 estimado no cadastro do SIS-

HIPERDIA.  

Em princípio, o SIS-HIPERDIA, unicamente, seria necessário para obter este dado, 

uma vez que seus objetivos são: cadastrar os usuários com hipertensão e/ou DM e ofertar 

regularmente os medicamentos necessários, bem como acompanhar e avaliar os índices de 

morbimortalidade destas doenças para todos os hipertensos e diabéticos de todas as unidades 

ambulatoriais do Município. Por sua vez, o SIAB é mais amplo e, apesar de não oferecer 

informações detalhadas, permite obter informações sobre cadastros de famílias atendidas, 

condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes 

de saúde, apenas das pessoas que pertencem às áreas adscritas pelas ESF (BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2003). 

Entretanto, ao comparar os dados encontrados em ambos os sistemas, o SIS-

HIPERDIA, o qual deveria representar dados de nível municipal, em detrimento aos dados 

restritos aos usuários da APS registrados pelo SIAB, apresentou um número discretamente 

menor de cadastros. Considerando a prevalência relatada na literatura de ambas as condições 

crônicas, pode-se inferir que os dados encontrados possuam alguma distorção, como a 

subnotificação em alguma etapa do processo de registro, ou mesmo a sua subutilização. Em 

contrapartida, o registro do SIAB é realizado de forma regular, visto que trabalha com 

 

Custos do paciente portador de DM2 sem complicação 

Medicamentos 
Antidiabéticos 

Profissionais de 
Saúde 

Procedimentos 
Diagnósticos 

Figura 9 –  Categorias de análise na apuração de custo de um usuário com Diabetes 

Mellitus tipo 2 sem complicações acompanhado pela Estratégia de Saúde da 

Família. 

 Médico 

 Enfermeiro 

 Téc. de 

Enfermagem 

 Agente 

Comunitário 
 Metformina 

 Glibenclamida 

 Insulina NPH 

Exames 

Complementares de 

Rotina Mínima 

(Tabela 1) 

Fonte: Elaboração própria. 
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produtividade (ROESE et al., 2011). Assim, partiu-se do pressuposto de que os dados do 

SIAB eram mais coerentes com a realidade abrangida pela ESF e, portanto, foi tomado como 

base preferencial de cálculo. 

Os valores unitários dos procedimentos diagnósticos realizados no período pesquisado 

foram obtidos na Tabela Unificada de Procedimentos Ambulatoriais e SIGTAP, enquanto o 

número de procedimentos foi estimado segundo as frequências de realização anual 

recomendadas no Caderno da Atenção Básica nº 36 para os usuários diabéticos tipo 2. O 

preço unitário da realização de um exame de glicemia capilar foi estimado a partir de 

publicação oficial da SES de Pernambuco no ano de 2011, em que se apresenta o valor total 

investido pela Secretaria na compra de glicosímetros e fitas reagentes a serem distribuídos 

entre os municípios, e a quantidade projetada total de exames que poderiam ser realizados 

com esta compra (PERNAMBUCO, 2011). 

Os medicamentos antidiabéticos e a quantidade de doses dispensadas para o período 

de base da pesquisa foram coletados do banco do SIS-HIPERDIA. Os valores das medicações 

utilizadas foram retirados das Listas elaboradas pela ANVISA. Esta se organiza a partir do 

princípio ativo e da forma de apresentação do fármaco, juntamente com o laboratório que o 

produz e o preço da unidade, ajustados de acordo com as devidas alíquotas. Na seleção do 

medicamento, aquele que apresentou o menor preço foi escolhido, simulando um processo de 

licitação entre os laboratórios produtores do princípio ativo. Exceção feita unicamente para a 

Glibenclamida, produzida pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco 

(LAFEPE), visto que este laboratório foi apontado na SMS como preferencial fornecedor do 

município. 
 

4.6.3.2 Custos médicos diretos de indivíduos com DM tipo 2 com complicações 

 

 Em seguimento à diretriz anterior, as categorias de análise selecionadas para a 

apuração dos custos para pacientes portadores de DM2 com complicações micro e/ou 

macrovasculares foram: Profissionais Especializados, Procedimentos Diagnósticos e 

Terapêuticos, e Medicamentos Padronizados (Fig. 10). 
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Diferente do cuidado prestado na APS, o tratamento das complicações do DM2 é 

específico, individualizado e, conjuntamente à continuação do cuidado primário, é necessário 

o acompanhamento complementar com profissionais especializados, em unidades de 

referência de maior complexidade, ambulatorial ou hospitalar. 

As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) servem de guia para os 

cuidados considerados ideais ao paciente diabético, estabelecendo quais intervenções devem 

ser adotadas inicialmente, de forma padronizada, para o tratamento das complicações 

microvasculares e macrovasculares (SBD, 2006; 2009).  

Contudo, quanto ao Infarto Agudo do Miocárdio, não especifica quais são os cuidados 

iniciais padronizados, deixando a cargo do profissional médico especialista a definição da 

intervenção mais adequada ao quadro do paciente. Diante disso, fez-se necessário acessar uma 

fonte específica, a III Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) sobre o 

Tratamento do IAM (2008). 

 Em paralelo às diretrizes das Sociedades Brasileiras de Diabetes e de Cardiologia, foi 

utilizado manual produzido pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro (2010), sobre as Linhas de Cuidado das Doenças Cardiovasculares e do Diabetes 

Mellitus, na rede pública de saúde, o qual apresenta a conduta mais próxima à realidade 

encontrada nos municípios brasileiros. 

 

Custos do paciente portador de DM2 com complicação 

Medicamentos 
Padronizados 

Profissionais 
Especializados 

Procedimentos 
Diagnósticos e 

Terapûticos 

Figura 10 –  Categorias de análise na apuração de custo de um usuário com Diabetes 

Mellitus tipo 2 com complicações crônicas atendido em unidade de 

referência. 

Consultas 
Médica em 

Atenção 

Especializada 
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Fonte: Elaboração própria. 
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Os valores dos procedimentos padronizados foram adquiridos a partir do acesso por 

meio eletrônico da página do SIGTAP do Ministério da Saúde, pesquisados com base no ano 

de 2011. A análise dos valores dos medicamentos indicados pelos manuais foi realizada 

conforme os custos das medicações antidiabéticas na seção anterior. Foi selecionado o 

laboratório que oferecia o menor valor do princípio-ativo e dosagem da medicação prescrita 

na listagem da ANVISA (2011a; 2011b). A mesma exceção, quanto ao status preferencial do 

LAFEPE, repetiu-se.   

O tratamento cirúrgico das complicações de Retinopatia e IAM apresentava mais de 

uma opção reconhecida como padrão, uma vez que estas devem ser selecionadas de acordo 

com o caso clínico de cada paciente. Dessa forma, ao invés de selecionar o cuidado 

recomendado de rotina, as opções cirúrgicas foram todas consideradas e o seu custo foi 

calculado a partir de média aritmética. 

 

4.6.3.3 Custos diretos da Intervenção de Educação Continuada   

 

 O dispêndio financeiro do Ministério da Saúde para a implantação do Projeto 

QUALIDIA, a intervenção-modelo de educação continuada, foi considerado como despesa 

incremental, acrescida aos custos médicos diretos. 

A intervenção baseia-se em ações de educação continuada, com cinco encontros: dois 

para a sensibilização, orientação e discussão sobre o projeto, e três encontros entre os 

profissionais do município e os facilitadores do projeto para as sessões de aprendizagem. 

Após período de dispersão de cada sessão, os facilitadores voltaram ao município para avaliar 

a atuação dos profissionais. 

As sessões de aprendizado foram realizadas no município, o que demandou certo 

investimento em estrutura e materiais de consumo. Despesas com deslocamento e estadia dos 

profissionais foram necessárias durante os seminários nacionais, os dois primeiros encontros 

de sensibilização da intervenção. Financiados integralmente pela intervenção, os facilitadores 

também foram considerados nos cálculos (Fig. 11).  
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4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente estudo utilizou-se do banco de dados proveniente do estudo SERVIDIAH, 

com a devida autorização da coordenadora da pesquisa, conforme documento em anexo 

(ANEXO B). 

O SERVIDIAH foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães (registro nº 43/2008) e pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP), por se tratar de um projeto de cooperação internacional (parecer nº 

889/2008). 

 

4.8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Tal como acontece com todos os esforços de modelagem, o modelo de Markov 

utilizado neste estudo possui limitações: 

1. A definição da frequência das complicações crônicas do DM2 na população do 

estudo SERVIDIAH foi obtida por meio do autorrelato, e não em base de testes 

mais objetivos. O foco é, portanto, na percepção do indivíduo sobre as 

Custos da intervenção de Educação Continuada 

Profissionais 
de Saúde 

Facilitadores  
Estrutura e 

Materiais de 
consumo 

Figura 11 –  Categorias de análise na apuração de custo da implantação de uma 

intervenção de educação continuada. 
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Fonte: Elaboração própria. 
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complicações, seus sintomas e tratamentos, o que, em contrapartida, implica sobre 

a qualidade de vida.   

2. A superestimação dos valores de remuneração dos profissionais de saúde e a taxa 

de mortalidade por DM. Por assumir que os 20% de carga horária mínima 

semanal atribuída ao programa HIPERDIA seja em totalidade utilizada para o 

atendimento de usuários com DM2 e devido à fragilidade do banco de dados em 

fornecer informações fidedignas sobre a mortalidade específica por DM2.  

3. As equações de risco do UKPDS estimam as probabilidades de transição de um 

indivíduo com DM2 sem complicação sofrer um IAM ou AVE, fatal ou não. 

Porém, os dados de utilidade disponíveis consideravam a IC e o IAM. Dessa 

forma, as respostas referidas pela população-alvo quanto à presença de doenças 

cardíacas foram inteiramente relacionadas à IC, mediante a consideração desta 

como via final comum deste grupo de doenças.  

4. A utilização de dados oriundos de literaturas internacionais, como a utilidade e as 

probabilidades de transição entre os estados “complicações microvasculares” e 

“complicações macrovasculares” para o estado “complicações micro e 

macrovasculares”, em razão da ausência de dados brasileiros, ou equações para o 

cálculo do risco a partir dos dados primários do SERVIDIAH. 
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5 RESULTADOS  

 

A apresentação dos resultados segue em resposta à metodologia utilizada, conforme a 

divisão dos itens da seção anterior. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DE BASE 

 

A amostra de, exatamente, 823 pacientes entrevistados pelo estudo SERVIDIAH 

serviu de base para a construção de um indivíduo médio representante da população de 

usuários com DM2 do estado de Pernambuco. 

A tabela 1 apresenta as médias e modas dos parâmetros clínicos e demográficos 

necessários para a efetuação dos cálculos das probabilidades de transição, conforme as 

respostas dos usuários. Quanto à presença de episódio anterior de “ataque cardíaco” (IAM) ou 

“derrame” (AVE), doenças cardíacas (associadas à IC) e complicações visuais, renais e 

neurais devido ao DM2, as doenças foram agrupadas em complicações micro e 

macrovasculares e calculada a frequência no grupo. 

 

Tabela 1 – Características demográficas e clínicas referidas pelos indivíduos da amostra 

SERVIDIAH, como quantidade numérica (N) e porcentagem (%) ou média. 

Caraterísticas N (%) ou Média 

Idade em anos  61,1 

Sexo  

Feminino 569 (69,14%) 

Masculino 254 (30,86%) 

Hábito de Fumar  

Fuma atualmente 107 (13%) 

Parou de fumar 332 (40,34%) 

Nunca fumou 384 (46,66%) 

Estado clínico  

Tempo de duração do diabetes em anos 8,7 

Fibrilação Atrial Não 

Hemoglobina glicada (%) 7,6 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 140,6 

Colesterol total (mmol/L) 184  

Colesterol HDL (mmol/L) 49 

Complicações microvasculares  

Retinopatia 199 (29%) 

Nefropatia 31 (4%) 

Neuropatia 465 (67%) 

Complicações macrovasculares  

Doenças Cardíacas (IC) 45 (51%) 

IAM ou AVE 43 (49%) 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.2 APURAÇÃO DE CUSTOS DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 

  

Em consideração às particularidades do manejo do DM2 e diferentes fontes 

consultadas, a apuração de custos foi organizada segundo o nível de densidade tecnológica em 

Atenção Primária e Média e Alta Complexidade. Em acréscimo, o custo direto da implantação 

da intervenção, listado como custo incremental também participa desta seção. 

 

5.2.1 Custos para o Cuidado Padrão na Atenção Primária de Saúde 

 

No primeiro momento, o banco de dados do SIAB de Itamaracá apontou que 252 

usuários diabéticos acima de 20 anos eram acompanhados nas seis USF em 2011. A 

proporção de usuários com DM2 na população cadastrada no SIS-HIPERDIA de Itamaracá 

era de 77,92%. Dessa forma, foi possível aproximar o número de usuários com DM2 

acompanhados pelas USF em 196 indivíduos.  

De acordo com a SMS, apenas seis USF estavam em atividade no ano de interesse, 

cada qual com equipe mínima composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, na modalidade de Estratégia de Saúde da Família. O Quadro 5 

apresenta a relação do quantitativo de profissionais contratados e a remuneração mensal de 

cada profissional, conforme dados oferecidos pela SMS.  

 

Quadro 5 – Quantitativo de profissionais de saúde e sua    

remuneração mensal em Itamaracá, 2011. 

Categoria Profissional Quantitativo 
Remuneração 

Mensal/profissional 

Médico 06 R$ 5.000,00 

Enfermeiro 06 R$ 2.450,00 

Técnico de enfermagem 06 R$    545,00 

Agente Comunitário de 

Saúde 
30 R$    714,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O total investido pelo município na contratação desses profissionais representa um 

gasto mensal de R$ 69.390,00. Contudo, das atividades realizadas pelos profissionais de 

saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Itamaracá informou que um dia na semana, ou 20% 

da sua carga horária, deve ser destinado às atividades do HIPERDIA. Dessa forma, a despesa 
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com profissionais de saúde para os cuidados de usuários diabéticos pode ser estimada em R$ 

13.878,00/mês, ou R$ 166.536,00/ano, aproximadamente. 

Com base no número de usuários com DM2 e da frequência mínima de exames 

recomendados para a Atenção Primária de Saúde (Quadro 1), foi possível calcular a 

quantidade de procedimentos diagnósticos realizados anualmente. Cada montante, 

multiplicado pelo valor unitário do procedimento, permitiu determinar o valor investido na 

realização dos exames diagnósticos em R$ 10.455,77. 

Os custos quanto à utilização das medicações antidiabéticas foram calculados com 

base na Planilha de Prescrição de Medicamentos do SIS-HIPERDIA, a qual apresenta o 

número de medicações solicitadas em doses mensais. Os três antidiabéticos dispensados na 

Atenção Básica e listados na planilha de prescrição são o Cloridrato de Metformina 850mg, a 

Glibenclamida 5mg e a Insulina NPH, totalizando um dispêndio anual de R$ 3.475,36.  

Os valores das medicações foram retirados das listagens da ANVISA, selecionando-se 

os laboratórios que ofereciam o menor custo do princípio ativo, na concentração e forma 

comercial de interesse. Assim, os PF referentes ao Cloridrato de Metformina 850mg e à 

Insulina NPH foram provenientes dos laboratórios Accord Farmacêutica e Eli Lilly, 

respectivamente, em contrapartida, a Glibenclamida 5mg era fornecida pelo LAFEPE, o 

fornecedor preferencial informado pelo município. 

A Tabela 2 ilustra os valores de cada categoria de análise e seu montante, bem como a 

proporção desse valor por paciente acompanhado. 

 

Tabela 2 –  Custo total para o manejo de um indivíduo com Diabetes 

Mellitus tipo 2 sem complicação acompanhado pela Atenção 

Primária de Saúde no município de Itamaracá em 2011. 

Categorias de Análise Montante Custo por Paciente 

Profissionais de Saúde R$ 166.536,00 R$ 849,67 

Exames Diagnósticos R$   10.455,77 R$   53,35 

Medicamentos Antidiabéticos R$     3.475,36 R$   17,73 

TOTAL R$ 180.467,13 R$ 920,75  

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2.2 Custos para o Cuidado Padrão das Complicações  

 

 O custo individual de cada complicação selecionada no estudo foi composto pelas três 

categorias de análise e, posteriormente, as complicações foram agrupadas em microvasculares 

e macrovasculares para a definição do montante que representa o conjunto.  
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 Utilizados como base para o cálculo do cuidado de média e alta complexidade, o 

SIGTAP e a lista de medicamentos da ANVISA são fontes de dados nacionais e de livre 

acesso. Outra vantagem é a apresentação de valores unitários dos procedimentos e 

medicações, o que simplificou o cálculo do custo por indivíduo. 

 As complicações micro e macrovasculares exigem, em sua maioria, um complemento 

de média ou alta complexidade ao tratamento oferecido na APS, com consultas a especialistas 

que podem acrescentar medicações específicas ou acarretar na realização de um procedimento 

cirúrgico. Diante da miríade de medicamentos que podem ser prescritos de acordo com as 

necessidades individuais dos pacientes, apenas àqueles ditos de primeira escolha foram 

considerados (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Procedimentos de primeira escolha para o tratamento específico das complicações 

crônicas do Diabetes Mellitus tipo 2. 

Complicações  Tratamento Farmacológico Tratamento Cirúrgico 

Retinopatia – Fotocoagulação a laser ou Vitrectomia 

Nefropatia 

Captopril, Hidroclorotiazida, 

Ácido Acetilsalicílico (AAS) 

e Sinvastatina 
– 

Neuropatia 
Amitriptilina e 

Carbamazepina 
– 

Insuficiência Cardíaca 

AAS, Captopril, 

Hidroclorotiazida, 

Atenolol e Digoxina 
– 

Infarto Agudo do 

Miocárdio 

AAS, 

Captopril, 

Propranolol e 

Sinvastatina 

Intervenção coronária percutânea com 

balão ou stent ou  

Cirurgia de revascularização 

Miocárdica com ou sem extracorpórea 

ou Implante de marcapasso temporário 

endovenoso 
Fonte: Adaptação de SBC (2008), SBD (2006; 2009), RIO DE JANEIRO (2010) e BRASIL (2013). 

 

 A Tabela 3 apresenta o custo de um paciente diabético com complicação 

microvascular (retinopatia, nefropatia e neuropatia) em um ano de tratamento de média 

complexidade.  

 

Tabela 3 – Custos de um indivíduo com Diabetes Mellitus tipo 2 com complicações microvasculares 

atendido por serviços de média densidade tecnológica da rede pública em 2011. 

Complicações 

Microvasculares 

Consulta Ambulatorial 

(Trimestral) 

Tratamento 

Farmacológico 

Tratamento 

Cirúrgico 
TOTAL 

Retinopatia R$ 40,00   –   R$ 681,92 R$ 721,92 

Nefropatia R$ 40,00 R$ 413,43 –   R$ 453,43 

Neuropatia R$ 40,00 R$ 414,48 – R$ 454,48 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Tabela 4 apresenta o custo de um paciente diabético com complicação 

macrovascular em um ano de tratamento de média ou alta complexidade atendido na rede 

pública de saúde.  

 

Tabela 4 – Custos de um indivíduo com Diabetes Mellitus tipo 2 com complicações macrovasculares 

atendido por serviços de média e alta densidade tecnológica da em 2011. 

Complicações 

Macrovasculares 

Consulta 

Ambulatorial 

(Trimestral) 

Observação 

(48h) 

Tratamento 

Farmacológico 

Tratamento 

Cirúrgico 
TOTAL 

Insuficiência 

Cardíaca 
R$ 40,00 – R$ 314,67 – R$   354,67 

Infarto Agudo do 

Miocárdio 
– R$ 24,94 R$ 479,89 R$ 4.359,32 R$ 4.864,14  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.2.3 Custos de Implantação da Estratégia de Educação Continuada 

 

 Os dados disponíveis sobre o custo da implantação foram sintetizados abaixo de 

acordo com as categorias de análise selecionadas (Tabela 5). 

  

Tabela 5 –  Custo total para a implantação da estratégia de Educação Continuada 

em Itamaracá no ano de 2011. 

Categorias de Análise Montante Custo por Paciente 

Facilitadores R$ 63.690,00 R$ 324,95 

Profissionais de Saúde R$ 17.020,00 R$ 86,84 

Estrutura e Materiais de Consumo R$ 8.385,00 R$ 42,78 

TOTAL R$ 89.095,00 R$ 454,57 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os facilitadores foram financiados integralmente, quanto a deslocamento, diárias e 

uma remuneração mensal durante o ano de implantação da intervenção. Todavia, os 

profissionais de saúde, apenas receberam auxílio financeiro com deslocamentos e diárias para 

os Seminários Nacionais (02 encontros). A estrutura e os materiais de consumo necessários, 

visto que as sessões de aprendizagem ocorriam na sede da SMS, foram referentes aos itens 

necessários à organização do ambiente e matérias bibliográficos utilizados.  

Estes valores foram agregados ao custo do manejo de indivíduos com DM2 sem e com 

complicações, na elaboração dos cenários de efetividade pós-intervenção. 
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5.3 CENÁRIOS DE EFETIVIDADE SOBRE A SAÚDE 

 

 O primeiro cenário de efetividade sobre a saúde dos indivíduos a ser elaborado foi o 

cenário de referência, aquele que representa a opção da não-intervenção, ou seja, ilustra os 

cuidados ofertados aos usuários pelo sistema público de saúde. Foi construído de acordo com 

as atividades e rotinas do município de Itamaracá e recomendações de manuais técnicos 

(SBD, 2006; 2009; SBC, 2008; RIO DE JANEIRO, 2010; BRASIL, 2013a). 

 A sua estrutura está sujeita aos estados e ciclos de Markov delimitados no modelo. 

Cada estado necessita de uma medida de efetividade (AVAQ) e um valor monetário atribuído 

a ele, por indivíduo. Os custos para o manejo das complicações são representados pelo 

somatório dos cuidados ofertados pela APS na ESF, o mesmo de indivíduos sem 

complicação, e dos cuidados específicos realizados em serviços de média e/ou alta densidade 

tecnológica. 

Dessa forma, a Tabela 6 apresenta os custos e a qualidade de vida em medida de 

utilidade (AVAQ), dos estados de Markov, a cada ciclo de um ano, para um usuário com 

DM2 atendido na rede pública. Com o objetivo de agregar as complicações em um estado 

único de Markov, cada complicação foi ponderada pela frequência com que ocorrem na 

população-alvo (tabela 1). 

 

Tabela 6 –  Custo e utilidade (AVAQ) dos estados de Markov no cenário de referência  

ponderados pela frequência da complicação na população-alvo. 

Estado de Markov Custo Peso Custo Total AVAQ Peso AVAQ Total 

Sem Complicação R$ 920,75 1 R$ 920,75 0,689 1 0,689 

Microvasculares       

Retinopatia R$ 1.642,67 0,29 R$   470,35 0,611 0,29 0,175 

Nefropatia R$ 1.374,18 0,04 R$      61,29 0,644 0,04 0,029 

Neuropatia R$ 1.375,23 0,67 R$   920,12 0,59 0,67 0,395 

TOTAL - - R$ 1.451,76 - - 0,598 

Macrovasculares       

Insuficiência 

Cardíaca 
R$ 1.433,11 0,51 R$    732,84 0,603 0,51 0,308 

IAM  R$ 5.967,67 0,49 R$ 2.916,02 0,61 0,49 0,298 

TOTAL - - R$ 3.648,86 - - 0,606 

Microvascular  e 

Macrovascular 
- - R$ 4.179,87 - - 0,548 

Fonte: Elaboração própria. 
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As probabilidades de transição a cada ciclo de um ano associadas aos estados de 

Markov encontram-se ilustradas pelo quadro abaixo (Quadro 7).  

 

 

Quadro 7 – Probabilidades de transição para o indivíduo médio portador de Diabetes 

Mellitus tipo 2 sem intervenção. 

Para o estado 

de Saúde 

Do estado de Saúde 

Sem 

Complicações 
Microvasculares Macrovasculares 

Micro e 

Macro 
Morte 

Sem 

Complicações 
0,66131 0 0 0 0 

Microvasculares 0,31 0,86861 0 0 0 

Macrovasculares 0,0244 0 0,9301 0 0 

Micro e Macro 0 0,1271 0,0649 0,995 0 

Morte 0,00429 0,00429 0,005 0,005 1 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Pode-se perceber, por exemplo, que a probabilidade de um indivíduo sem 

complicações desenvolver uma complicação microvascular é de 0,31. Já a probabilidade de 

um indivíduo com complicação microvascular desenvolver uma complicação macrovascular, 

e seguir para o estado de saúde que agrega a ambas, é de 0,1271. 

 

5.3.1 Cenários Pós-Intervenção  

 

 Especialistas em diabetes e suas complicações foram consultados para a construção 

dos cenários de efetividade, baseado nos possíveis resultados que uma intervenção de 

educação continuada poderia obter.  

Primeiramente, foi apontado que a maior dificuldade, em relação às intervenções 

voltadas a indivíduos com DM2, seria reduzir o risco de desenvolvimento das complicações 

macrovasculares, especialmente considerando a idade de 61 anos do indivíduo médio da 

população-alvo e o horizonte analítico de 20 anos.  

Tomando como base os resultados encontrados pelos grupos de estudos do UKPDS e 

do Steno Diabetes study (GAUDE et al., 2003), os consultados destacaram que o foco do 

UKPDS concentrou-se em indivíduos recém-diagnosticados sem complicações crônicas e, 

portanto, as reduções no desenvolvimento de complicações microvasculares e 

macrovasculares encontradas nesse estudo foram agregadas às probabilidades de transição 

associadas ao estado de saúde “sem complicação”. O grupo dinamarquês do Steno Diabetes 

Center realizou um ensaio baseado em intervenção multifatorial intensiva, em indivíduos com 
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diagnóstico confirmado de DM2 e microalbuminúria (nefropatia incipiente). Dessa forma, 

seus resultados foram associados ao estado de saúde “complicações microvasculares” na 

redução do desenvolvimento de complicações macrovasculares. 

A partir das orientações, outros quatro cenários de efetividade foram construídos, 

partindo-se do cenário de referência. Os estudos indicados pelos especialistas orientaram 

sobre quais resultados seriam os mais satisfatórios para a saúde dos indivíduos com DM2, 

configurando o primeiro cenário. Ao reduzir a efetividade deste pela metade, o segundo 

cenário foi gerado e assim em diante (Quadro 8).  

 

Quadro 8 – Cenários de efetividade pós-intervenção de educação continuada, apresentando 

as alterações nos resultados de saúde propostos por especialistas, a partir do 

cenário de referência. 

Cenários de Efetividade 
Partindo-se do estado “sem 

complicação” 

Partindo-se do estado 

“com complicação 

microvascular” 

Cenário 1 – Resultado 

Muito 

Satisfatório 

Menor probabilidade de complicação 

microvascular em 50% Menor probabilidade de 

complicação 

macrovascular em 20% Menor probabilidade de complicação 

macrovascular em 35% 

Cenário 2 – Resultado 

Satisfatório 

Menor probabilidade de complicação 

microvascular em 25% Menor probabilidade de 

complicação 

macrovascular em 10% Menor probabilidade de complicação 

macrovascular em 17,5% 

Cenário 3 – Resultado 

Mediano 

Menor probabilidade de complicação 

microvascular em 12,5% Menor probabilidade de 

complicação 

macrovascular em 5% Menor probabilidade de complicação 

macrovascular em 8,75% 

Cenário 4 – Resultado 

Pouco 

Satisfatório 

Menor probabilidade de complicação 

microvascular em 6,25% Menor probabilidade de 

complicação 

macrovascular em 2,5% Menor probabilidade de complicação 

macrovascular em 4,38% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como a intervenção de educação continuada foca a prevenção secundária, mediante a 

melhoria da atuação profissional da equipe de APS para a detecção precoce das complicações 

e educação em saúde para o autocuidado, decidiu-se por restringir as variações dos cenários à 

possibilidade do indivíduo desenvolver complicações crônicas, e se manter num estado de 
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saúde de menor severidade. A probabilidade de indivíduos com DM2 progredir ao óbito 

permaneceu inalterada, mantendo-se os valores do cenário de referência. 

De acordo com o quadro 8, nos cenários, ao diminuir o quantitativo de indivíduos que 

progrediriam de “sem complicação” para “complicação microvascular” ou “complicação 

macrovascular”, e mantendo-se a probabilidade de progredir para “morte”, ocorre um 

aumento no número de indivíduos que permanecem “sem complicação” durante o ciclo.  

O quadro 9 reúne alterações das probabilidades de transição entre os estados de 

Markov dos cenários pós-intervenção, a partir do cenário de referência, de acordo com as 

orientações dos especialistas. 

 

Quadro 9 – Probabilidades de transição alteradas para a construção dos cenários pós-

intervenção. 

Cenário 1 – 

Resultado 

Muito 

Satisfatório 

Para o estado de Saúde 
Do estado de Saúde 

Sem Complicações Microvasculares 

Sem Complicações 0,82485 0 

Microvasculares 0,155 0,89403 

Macrovasculares 0,01586 0 

Micro e Macro 0 0,10168 

Cenário 2 – 

Resultado 

Satisfatório 

Para o estado de Saúde 
Do estado de Saúde 

Sem Complicações Microvasculares 

Sem Complicações 0,74308 0 

Microvasculares 0,2325 0,88132 

Macrovasculares 0,02013 0 

Micro e Macro 0 0,11439 

Cenário 3 – 

Resultado 

Mediano 

Para o estado de Saúde 
Do estado de Saúde 

Sem Complicações Microvasculares 

Sem Complicações 0,702195 0 

Microvasculares 0,27125 0,874965 

Macrovasculares 0,022265 0 

Micro e Macro 0 0,120745 

Cenário 4 – 

Resultado  

Pouco  

Satisfatório 

Para o estado de Saúde 
Do estado de Saúde 

Sem Complicações Microvasculares 

Sem Complicações 0,68175372 0 

Microvasculares 0,290625 0,8717875 

Macrovasculares 0,02333128 0 

Micro e Macro 0 0,1239225 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Não foram consideradas alterações na utilidade dos estados de saúde do Modelo de 

Markov, em razão da escassez de dados na literatura quanto aos efeitos sobre os indivíduos 

com DM2 após a realização de intervenção de educação continuada.  
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Aos custos de cada estado foi adicionado o gasto incremental com a intervenção de 

educação continuada (Tabela 7). Como este custo adicional estará presente em todos os ciclos 

do horizonte analítico, os cenários gerados sugerem que a intervenção se repetirá anualmente. 

 

Tabela 7 – Custo e utilidade (AVAQ) dos estados de Markov nos 

cenários pós-intervenção. 

Estado de Markov Custo  AVAQ  

Sem Complicação R$ 1.375,32 0,689 

Microvasculares R$ 1.906,33 0,598 

Macrovasculares R$ 4.103,43 0,606 

Microvascular  e 

Macrovascular 
R$ 4.634,44 0,548 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO DE CUSTO-UTILIDADE 
 

 Com o auxílio do programa TreeAge Pro Suite 2009, foi possível preencher os dados 

de custo, utilidade e probabilidades de transição, associados aos estados de saúde descritos no 

modelo de Markov elaborado. De forma automática, o software compara dois cenários, o 

cenário de referência e um cenário pós-intervenção, dessa forma, esse processo foi repetido 

para cada um dos quatro cenários construídos. 

 Os resultados dessa comparação são expressos em outras unidades além da Razão de 

Custo-Efetividade Incremental (RCEI). O programa apresenta também, a utilidade total e 

incremental, e o custo total e incremental da intervenção decorridos os 20 anos do horizonte 

analítico. O desconto de 10% a.a, somatório da taxa de desconto de 5% e taxa de inflação de 

5% anual, já está incluso nos cálculos. 

 Os valores expressos são elevados, visto o longo período da intervenção. Com o 

intuito de permitir maior compreensão dos resultados, valores representado o custo, utilidade 

e RCEI anuais também foram calculados.  

 As tabelas 8 e 9 reúnem os resultados obtidos a partir da análise realizada pelo 

software TreeAge Pro Suite 2009, da avaliação de custo-utilidade entre o cenário de 

referência e os cenários simulados de efetividade após a intervenção. Os resultados 

incrementais apresentados, partem da comparação com o cenário de referência. 
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Tabela 8 – Resultados de custo, utilidade e razão de custo-efetividade incremental (RCEI) 

da avaliação entre o cenário de referência em comparação aos cenários de pós-

intervenção de educação continuada, com desconto de 10% ao ano, decorridos 

20 anos. 

Categorias 
Cenário de 

Referência 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Custo total em 20 

anos (R$) 
1.839.661,23 1.891.588,70 2.054.116, 31 2.121.470,88 2.152.496,77 

Custo incremental 

em 20 anos (R$) 
- 51.927,47 214.455,07 281.809,65 312.835,54 

Utilidade total em 

20 anos (AVAQ) 
5,52  5,71  5,60  5,56  5,54  

Utilidade 

incremental  em 20 

anos (AVAQ) 

- 0,19  0,08  0,03 0,02  

RCEI anual 

(R$/AVAQ) 
- 13.805,80 141.115,97 405.657,63 938.720,60 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Tabela 9 – Resultados de custo, utilidade e razão de custo-efetividade incremental (RCEI) 

da avaliação entre o cenário de referência em comparação aos cenários de pós-

intervenção de educação continuada, com desconto de 10% ao ano, em um ano. 

Categorias 
Cenário de 

Referência 
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Custo total anual 

(R$) 
91.983,06 94.579,44 102.705,82 106.073,54 107.624,84 

Custo incremental 

anual (R$) 
- 2.596,37 10.722,75 14.090,48 15.641,78 

Utilidade total 

anual (AVAQ) 
0,276  0,286  0,280  0,278  0,277  

Utilidade 

incremental anual 

(AVAQ) 

- 0,0095  0,004  0,0015  0,001  

RCEI anual 

(R$/AVAQ) 
- 13.805,80 141.115,97 405.657,63 938.720,60 

Fonte: Elaboração própria 
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6 DISCUSSÃO 

 

A avaliação de custo-utilidade oferece uma análise relativa entre custo e qualidade de 

vida em longo prazo, para auxiliar na decisão de investir ou não em uma intervenção.  

Contudo, até o presente momento, o Brasil não definiu um limiar de custo-efetividade que 

possa guiar a classificação dos resultados das avaliações econômicas de tecnologias e 

intervenções em saúde como atraentes, ou não, ao financiamento pelas instituições. 

Cabe, então, submeter-se às diretrizes da OMS, a qual sugere um limiar de três vezes o 

PIB per capita por AVAQ como limite superior de custo-efetividade para países em 

desenvolvimento. O PIB é instável e, com a recente crise econômica mundial, vem sofrendo 

desaceleração em seu crescimento (IBGE, 2012).  

Em 2011, no acumulado do ano, o PIB em valores correntes totalizou R$ 4.143,0 

bilhões. Dividido pelo montante da população no meio do ano, o PIB per capita alcançou R$ 

21.252,41 (IBGE, 2012). Desta forma, o limiar superior de custo-efetividade, que serve de 

parâmetro para o julgamento de valor da implantação de uma intervenção em saúde no Brasil, 

é de R$ 63.757,23/AVAQ. 

Países desenvolvidos, como EUA, Canadá e Reino Unido, consideram aceitáveis 

investimentos em intervenções e tecnologias de saúde, com valor incremental por AVAQ 

ganho aproximado a um PIB per capita. Frente a essa realidade pode-se traçar um paralelo, e 

considerar o valor de um PIB per capita (R$ 21.252,41) como limiar de custo-efetividade para 

o Brasil, então, o valor sugerido pela OMS estaria superestimado (SASSE; SASSE, 2009).  

Ambos os limiares apontam o Cenário 1 (Resultado Muito Satisfatório) como custo-

efetivo, visto que a RCEI anual foi de R$ 13.805,80/AVAQ. Este primeiro cenário foi 

elaborado diante das melhores expectativas de sucesso da intervenção de educação 

continuada.  

Os cenários simulados 2 a 4 obtiveram RCEI pouco atrativas, uma vez que 

ultrapassam o limite superior, inclusive em relação à normativa da OMS, em detrimento de 

representarem melhorias de saúde em relação ao cenário de referência.  

Os maiores benefícios se concentram na redução de complicações crônicas em 

indivíduos ainda sem complicações, devido ao potencial preventivo das atividades de 

educação em saúde para o autocuidado e da melhoria dos processos de saúde, alvos da 

intervenção de educação continuada. 

Os estudos tomados como base para a elaboração dos cenários pelos especialistas não 

realizaram intervenções de educação em saúde propriamente, quiçá em educação continuada 
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(EC). Tanto o grupo de estudo Steno, como o United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS), realizaram intervenções intensivas diretamente sobre os pacientes em clínicas 

especializadas e hospitais, com foco em dois processos: tratamento farmacológico, para a 

redução dos níveis glicêmicos, pressóricos e da dislipidemia, e na frequência e detalhamento 

de exames para a identificação precoce e em estágio ainda incipiente das complicações 

crônicas (ADA, 2002; GAUDE et al., 2003). 

Ambos os estudos acompanharam uma coorte de indivíduos com DM2 por período 

inferior a 20 anos, e a idade média da população-alvo era menor que 60 anos. Os benefícios à 

saúde dos indivíduos submetidos aos grupos de tratamento intensivo superaram os valores 

sugeridos pelos especialistas consultados. O Steno, por exemplo, conseguiu reduzir em 53% 

os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e aproximadamente 60% de 

diminuição do desenvolvimento da triopatia diabética, a partir de intervenção multifacetada, 

com uso de multidrogas e mudanças de hábitos de vida (GAUDE et al., 2003). O UKPDS, 

realizado com subgrupos variados de intervenção, encontrou resultados diversos. Com o 

controle glicêmico, ao atingir 7% de HbA1C, reduziu em 25% a frequência de complicações 

microvasculares e 16% de IAM, mas este não foi considerado estatisticamente significante. 

Em outro subgrupo, com controle pressórico, houve maior associação com a redução do risco 

(24 a 56%) de desenvolvimento de complicações macrovasculares relacionadas ao DM2 

(ADA, 2002). 

Decidiu-se por estabelecer os “resultados mais satisfatórios” com moderação, 

colocação apoiada pelos especialistas consultados. Foi levantado pelos mesmos que, em sua 

avaliação, três pontos foram importantes: população-alvo com idade superior a 60 anos, 

quando o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares é elevado nesta faixa etária 

mesmo para indivíduos saudáveis; horizonte analítico de 20 anos; e intervenção de base 

comunitária, centrada na EC para profissionais de saúde da APS, quando não há dados claros 

sobre a efetividade dessas intervenções sobre a saúde de usuários com DM2. 

Embora essas considerações sejam válidas para a elaboração dos cenários de 

efetividade, o envelhecimento da população brasileira, o aumento da expectativa de vida, e 

acesso aos tratamentos e serviços de saúde na rede pública são realidades contemporâneas. 

Não obstante, o DM é um problema de saúde considerado Condição Sensível à Atenção 

Primária pelo Ministério da Saúde brasileiro, ou seja, evidências demonstram que o bom 

manejo deste problema, ainda na APS, evita hospitalizações e mortes por complicações 

cardiovasculares e cerebrovasculares (ALFRADIQUE, 2009; BRASIL, 2013a). 
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  Atenção de média e/ou alta densidade tecnológica é prevista de forma pontual no 

manejo desses indivíduos, em especial no advento de complicações agudas ou crônicas.  Os 

profissionais de saúde que atendem em equipes de ESF desempenham um papel fundamental 

no tratamento dos usuários com DM, e exercem funções diversas e variadas (BRASIL, 

2013a), como o controle glicêmico e pressórico, cuidados preventivos do pé diabético, 

rastreamento para a detecção precoce de nefropatia e retinopatia, e a educação dos indivíduos 

para o seu autocuidado (KLONOFF; SCHWARTZ, 2000; WHO, 2011). Essas atividades são 

realizadas, de forma normativa e rotineira, pelos profissionais de saúde da APS (RIO DE 

JANEIRO, 2010; BRASIL, 2013a), o que, contudo, não implica dizer que o indivíduo recebe 

o mesmo tratamento e controle, intensivos e rigorosos, desempenhado pelas equipes dos 

grupos Steno e UKPDS em seus sujeitos. 

Uma vez que os profissionais de saúde estão presentes de forma limitada na vida do 

usuário e, em sua maioria, os resultados sobre a saúde são mediados através da mudança de 

hábitos, o autocuidado não é opcional, mas inevitável. A equipe de saúde é responsável pela 

transmissão de informação, cuidado profissional e suporte, porém não pode se responsabilizar 

quanto ao seguimento de suas recomendações pelo indivíduo (GLASGOW et al., 2003). 

O que, contudo, não exime a equipe de saúde de seu papel de educador. O manejo das 

condições crônicas depende, não somente, da atuação profissional durante a consulta, mas 

também de sua capacidade de orientar o usuário para o seu autocuidado (MENDES, 2012).  

O mesmo autor coloca que, conquanto o manejo das condições crônicas volta-se para a 

APS, os profissionais de saúde não são formados para o exercício das funções de saúde da 

família e comunidade. E sugere que as mudanças de comportamentos dos profissionais de 

saúde e das pessoas usuárias se fazem, na gestão da condição de saúde, por meio de processos 

educacionais potentes. Dessa forma, o aprimoramento por meio da educação continuada do 

profissional de saúde influencia positivamente na melhoria do processo de trabalho e na 

capacitação para que este atue como educador do usuário para o seu autocuidado. 

Embora estudos sobre a associação direta entre o aumento do conhecimento e 

melhoria dos resultados de saúde permanecem escassos, a educação em saúde, como 

alternativa para estimular o autocuidado, é considerada uma forma custo-efetiva de controlar 

o diabetes. O seu benefício pode ser comprovado pela redução de custos hospitalares para o 

tratamento de complicações do diabetes, o que representa o maior percentual de gastos com a 

doença. Uma intervenção multicêntrica realizada em 10 países latino-americanos demonstrou 

que programas educacionais voltados para o diabetes reduziram o custo com drogas em 62%, 

enquanto outro programa, na Argentina, encontrou redução dos custos relacionados ao 
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diabetes de 38% (WHITE et al, 1998; GAGLIARDINO, ETCHEGOYEN, 2001; WHO, 

2011). 

Anunciada como uma adaptação do Modelo de Cuidados Crônicos, a intervenção 

avaliada foi categorizada neste estudo como uma intervenção de educação continuada, visto 

que a equipe associada ao QUALIDIA não utilizou outra metodologia para intervir sobre os 

usuários, comunidade, ou serviços de saúde. As atividades executadas restringiram-se a 

sessões de aprendizagem, realizadas de forma pontual, sob demanda e financiamento de ente 

externo ao município de Itamaracá, e os seis pilares do MCC serviram como guias na seleção 

dos tópicos das sessões de aprendizagem (BRASIL, 2011c).  

O MCC abrange um escopo de ação além da educação continuada. Busca por uma 

reestruturação e simplificação da rede de cuidados às DCNT, e participação ativa da 

comunidade como sujeito atuante no processo de educação em saúde. Mediante a observação 

de que os pilares do MCC são similares aos princípios e diretrizes contemplados na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1988; 1990), 

este se apresenta como modelo lógico intercambiável com outras intervenções voltadas às 

DCNT na APS que se guiem pelos princípios e diretrizes do SUS.  

Quanto aos custos diretos da implantação, os valores encontrados podem ser 

considerados excessivos. Caso a iniciativa de educação continuada partisse do próprio 

município, os gastos com deslocamento dos profissionais de saúde, sujeitos da intervenção, 

nos dois encontros nacionais, seriam minimizados, e o dispêndio com deslocamento, estadia e 

remuneração por um ano de serviços de facilitadores externos que, efetivamente, realizaram 

encontros presenciais durante as três sessões de aprendizagem e nas avaliações na USF após 

período de dispersão, poderia ser substituído pela contratação esporádica de especialistas 

sobre o tema.  As particularidades do Modelo de Markov levaram a uma repetição da 

intervenção a cada ciclo de um ano, contudo o caráter momentâneo da EC não prevê essa 

regularidade, mas se coloca como uma resposta às demandas para o aprimoramento do 

processo de trabalho. 

Os profissionais de saúde devem participar de ações educativas para que estejam em 

dia com as diretrizes e práticas da APS. Entretanto, educação continuada e educação 

permanente não são sinônimos, embora sejam ambas caracterizadas pela continuidade das 

ações educativas e possibilitem a transformação profissional através do desenvolvimento de 

habilidades e competências (CORTEZ et al., 2013). 

De acordo com Mamede (2005), os processos de EC das equipes de ESF são 

caracterizados por atividades de curta duração, baseadas em intervenções isoladas e pontuais, 



 85 

 

 

utilizando metodologias centradas nos professores, com ênfase na transmissão de 

conhecimentos e separando intervenções educacionais e desempenho, não são efetivos e 

apresentam altos custos diretos e indiretos pelo tempo subtraído constantemente do trabalho 

dos profissionais nas USF. A intervenção-modelo estudada ratifica esta assertiva pelas 

características de sua execução e custos diretos apresentados, no entanto permanece a 

incerteza quanto sua real efetividade. 

Por sua vez, Mendes (2012) afirma que é fundamental instituir um processo de 

educação permanente (EP) para as equipes de saúde da família. Esta deve ser ofertada a todos 

os profissionais da ESF, gratuitamente e em tempo protegido. Também reitera que evidências 

sugerem que as diretrizes clínicas só produzem mudanças comportamentais nas pessoas 

usuárias e nos profissionais de saúde quando são acompanhadas por sistemas de EP potentes, 

sistemas de lembretes, alertas e feedbacks, incentivos econômicos e não econômicos e apoio 

de profissionais-líderes. 

A instituição de núcleos de EP faz parte da PNEPS. Equipes de profissionais 

especializados estão presentes nos Colegiados de Gestão Regional, com participação das 

Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), instâncias intersetoriais e 

interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e desenvolvimento 

da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no Artigo 14 da lei 8080/90 e na 

NOB/RH – SUS (BRASIL, 1990; 2005b). Estes profissionais apresentam-se como uma 

alternativa aos municípios para o planejamento e execução de atividades de EP. 

Apesar das considerações que indicam a EP como alternativa mais eficiente em 

relação à EC, em ambos os casos, não há estudos que, de forma clara e direta, apontem para 

os benefícios dessas intervenções sobre a saúde dos indivíduos. Dessa forma, devido à 

escassez de evidências, os resultados elaborados sofreriam pouca ou nenhuma alteração caso 

fossem efetuadas ações de EP na intervenção-modelo.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Foi possível observar a multiplicidade, complexidade e descontinuidade dos sistemas 

de informação eletrônicos, responsáveis por algumas limitações da pesquisa. Visto que, em 

certos momentos, fez-se necessário superestimar ou reconsiderar certas informações devido à 

inadequação dos bancos de dados. Destaca-se a necessidade de fortalecer os sistemas de 

informação, para que estes forneçam dados consistentes, a fim de possibilitar futuras análises 

econômicas e, por conseguinte, auxiliar no processo de planejamento e gestão dos serviços 

públicos de saúde. 

Vale ressaltar que a intervenção não foi executada em conformidade ao MCC, 

limitando sua atuação a apenas um dos pilares, a educação continuada, o que suscitou na 

reclassificação da intervenção neste estudo. Adicionalmente, destaca-se a recomendação de 

execução de ações paralelas à EC para aumentar sua eficiência, como maior acompanhamento 

e suporte aos usuários e serviços que atendam às necessidades do profissional. Ou mesmo, a 

associação de ações pontuais de EC a um serviço baseado na concepção transformadora, 

como a educação permanente. Esta se utiliza de metodologias problematizadoras e pode 

representar um benefício aos processos de trabalho e saúde do usuário inexplorado na EC. 

Diante as ressalvas, os cenários elaborados foram apresentados como marcos de 

efetividade da intervenção de educação continuada, em município de pequeno porte, como 

Itamaracá, atendendo uma população com DM2, segundo o perfil pernambucano. Mediante 

avaliação econômica entre estes marcos e o manejo-padrão, foi possível identificar em quais 

cenários a intervenção se mostrou custo-efetiva, ou não.  

Os cenários elaborados descrevem resultados plausíveis de efetividade, entretanto, 

dentre os quatro cenários propostos, apenas o cenário considerado o mais satisfatório 

representou um bom investimento diante do limiar de custo-efetividade da OMS para o Brasil.  

Os resultados de efetividade da intervenção dependeram de sua capacidade de retardar 

o surgimento das complicações crônicas, ou seja, no sucesso das ações de prevenção 

secundária pelos profissionais capacitados da APS. Todavia, os custos incrementais 

associados à intervenção também influenciam o cálculo da RCEI.  

Condicionado pelo caráter cíclico do modelo de Markov, o que suscitou na repetição 

anual da intervenção, e devido ao investimento inicial para implantação da mesma por ente 

externo de instância federal, o que implicou em gastos elevados de implantação, referentes 

aos Seminários Nacionais, o montante dos custos diretos associados à implantação da 
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intervenção geraram um gasto superior ao que seria dispendido pelo próprio município com 

ações de EC. 

 À medida que se reduzia a efetividade dos cenários simulados em relação ao cenário 

“Resultado Muito Satisfatório”, os resultados esperados voltavam a se aproximar do cenário 

de referência. Acrescido o custo incremental da intervenção, a discrepância em comparação 

ao cenário da não-intervenção resultou em RCEI elevadas para os cenários “Resultado 

Satisfatório”, “Resultado Mediano” e “Resultado Pouco Satisfatório”.    

 A despeito da avaliação positiva de um dos cenários simulados, a efetividade sugerida 

ao cenário “Resultado Muito Satisfatório” aproxima-se daquela encontrada em estudos 

experimentais que exerceram controle direto sobre os sujeitos. Uma vez que tais condições de 

controle sobre o comportamento e saúde dos usuários não são facilmente alcançados na APS, 

bem como diante das incertezas acerca da efetividade sobre os usuários das atividades de 

educação continuada para profissionais da APS, os resultados deste primeiro cenário 

simulado, por reunir os melhores prognósticos, foram considerados improváveis pelos 

especialistas. Frente à observação que unicamente este cenário seria custo-efetivo, enquanto 

os demais, com maiores chances de serem alcançados efetivamente, não representam 

alternativas atraentes de investimento, esse resultado sugere que a intervenção, em geral, não 

é custo-efetiva. 

 Não obstante, diante da escassez de estudos de efetividade, são necessárias pesquisas 

sobre os efeitos em longo prazo das intervenções de educação continuada voltadas aos 

profissionais de saúde nos resultados sobre os indivíduos.  
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ANEXO A 

 

 

Perguntas presentes em questionário do estudo SERVIDIAH consideradas no cálculo 

do indivíduo médio do estado de Pernambuco, portador de Diabetes Mellitus tipo 2: 

 Dados de Identificação: 

o Sexo 

o Idade 

 Dados Clínicos: 

o Anos de diagnóstico 

o Tabagismo 

o Pressão arterial sistólica 

o Colesterol total e fração HDL 

o Hemoglobina glicada 

o Evento anterior de fibrilação atrial 

 Dados sobre as Complicações Crônicas: 

o Neuropatia: 

 “O senhor teve ou tem dores/cócegas insuportáveis e permanentes nos 

membros inferiores?” 

o Retinopatia: 

 “O senhor teve ou tem diminuição e/ou perda da visão, além daquela 

que vem com a idade, decorrente do seu diabetes?” 

o Nefropatia: 

 “O senhor teve ou tem mau funcionamento dos rins decorrente do seu 

diabetes?” 

o Doenças Cardiovasculares: 

 “O senhor teve ou tem problema cardíaco decorrente do seu diabetes?” 

o Infarto Agudo do Miocárdio: 

 “O senhor teve ou tem IAM e/ou AVE decorrente do seu diabetes?” 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 


