Noções Básicas de Avaliação Económica
Objectivo:

Os programas financiados pelo PEPFAR requerem monitorização e avaliação
(M&A) rigorosa com o fim de determinar se satisfazem os seus objectivos, se
são implementados de acordo com os planos e se são eficientes em termos o
uso de recursos de forma sensata para alcançar os resultados de saúde
pública pretendidos.
Face às crescentes restrições económicas torna-se de crucial importância
avaliar a melhor forma de utilizar os recursos disponíveis. As informações
obtidas de análises económicas sobre o custo e valor de actividades de saúde
pública ajudam os decisores a fazer escolhas que são baseadas em dados.
Após concluir este curso, os alunos terão um entendimento mais abrangente
sobre as questões que os investigadores consideram na realização de
avaliações económicas e o seu papel na tomada de decisões de políticas e de
programas.

Duração:
Aproximadamente 1 hora e 45 minutos

Objectivos:

Ao concluir este curso, os alunos estarão aptos a:



Entender os conceitos principais da avaliação económica



Descrever o papel da avaliação económica no âmbito do campo de
saúde pública internacional



Identificar os métodos comuns de avaliação económica e
determinar qual destes métodos é mais apropriado para uma
determinada situação



Entender o processo de como realizar uma avaliação económica



Reconhecer de que forma a aplicação de métodos de avaliação
económica pode influenciar decisões relacionadas com políticas e
programas
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Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. O que significa avaliação económica?
a. Uma avaliação que analisa as mudanças no bem-estar de indivíduos
passíveis de ser atribuídas a uma intervenção específica.
b. Uma forma de avaliação que se centra no que acontece num
programa à medida que este é posto em prática e documenta em que
medida as estratégias e actividades da intervenção são executadas em
conformidade com os planos. Requer uma monitorização rigorosa das
actividades e processos de implementação.
c. Uma avaliação que emprega um método analítico aplicado para
identificar, medir, avaliar e comparar os custos e consequências de
programas e intervenções.
d. Nenhuma das alíneas acima

2. Quais são dois princípios fundamentais das avaliações económicas?
(Marque tudo o que for aplicável)
a. Uma avaliação económica avalia os custos de uma intervenção e os
seus resultados ou benefícios.
b. Uma avaliação económica apenas compara custos e benefícios da
mesma intervenção.
c. Uma avaliação económica tem uma perspectiva ou ponto de vista.
d. Uma avaliação económica é medida sob a perspectiva/ponto de vista
da sociedade.

3. A avaliação económica é usada para: (Marque tudo o que for aplicável)
a. Analisar insumos (recursos)
b. Analisar mudanças em resultados
c. Notificar o custo financeiro
d. Auxiliar os decisores a avaliar se um determinado nível de resultado
compensa o volume de recursos despendidos para produzi-lo
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Contexto: Importância da Avaliação de Programas
Programas eficientes e
eficazes:
O êxito de um programa ou
projecto está vinculado à
capacidade dos
intervenientes envolvidos
de demonstrar a sua
capacidade.

de tomada de decisões,

responsabilização, e

planeamento.

Um programa pode aparentar ser bem-sucedido de acordo com relatos
pessoais mas, no entanto, se não for sujeito a um processo sistemático de
avaliação, o verdadeiro impacto de um programa nos beneficiários a que se
destina não pode ser quantificado.
É por este motivo que a monitorização e avaliação (M&A) contínua ao longo
de toda a duração do programa são tão importantes.
Os especialistas de M&A usam os dados de monitorização para entender
melhor o desempenho de um programa.
Há diversos tipos de avaliações - cada uma voltada para um público
diferente ou centrada em objectivos específicos.
Neste curso, iremos discutir a utilização de avaliações económicas como
meio para avaliar a eficácia de um programa.
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O que significa avaliação económica? Parte I
Ver o curso de Quadros
de M&A para Programas
de VIH/SIDA para
aprender mais sobre
como conceber modelos
lógicos e quadros de
resultados.
Ver o curso de Utilização
de Dados para Gerentes
de Programas para
aprender mais a nível
geral sobre o processo de
utilizar dados para
informar o processo de
tomada de decisões.

Os programas e intervenções de saúde pública podem ser vistos como um
processo de produção (por vezes referido como modelos lógicos ou quadros
de resultados) que converte insumos (recursos) em mudanças em
resultados de saúde, tal como ilustrado no diagrama acima.
Os decisores responsáveis por afectar recursos e implementar programas e
intervenções de saúde pública precisam de entender a relação entre
recursos usados e resultados de saúde alcançados pelo programa ou
intervenção.
Uma ferramenta analítica disponível aos decisores é a avaliação económica.
Numa avaliação económica, são aplicadas técnicas analíticas para identificar,
medir, avaliar e comparar os custos e consequências de dois ou mais
programas ou intervenções alternativas.
Fonte: CDC e HHS

As avaliações económicas
usam princípios
multidisciplinares (por
ex., biologia,
epidemiologia e
economia).
Os resultados são
cientificamente sólidos.
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O que significa avaliação económica? Parte II
"Fazer o que se deve
fazer".

A eficiência na
alocação visa
seleccionar o conjunto de
intervenções ideal para
um nível determinado de
despesa – ideal no
sentindo de que as
intervenções maximizam
os ganhos em saúde.

A avaliação económica cria um critério para decidir entre estratégias
alternativas.
A avaliação económica procura identificar formas para aplicar recursos
escassos de forma eficiente.
No domínio da saúde pública, a avaliação económica é usada para analisar
como os recursos foram afectados e como estes podem gerar um nível
máximo de resultados de saúde a partir de um volume fixo de recursos.
Quando aplicada a programas de saúde pública, a avaliação económica lida
com:




Volume de recursos usados por um programa ou intervenção, e
Nível correspondente de resultados relacionados com saúde
atribuíveis ao programa ou intervenção

A avaliação económica visa



Analisar, simultaneamente, insumos (recursos) e mudanças em
resultados de saúde, e



Auxiliar os decisores a avaliar se um determinado nível de
resultados compensa o volume de recursos despendidos para
produzi-los (dado que os recursos são escassos e podem ser
usados para fins alternativos).

Fonte: CDC e HHS

"Fazer o que se deve
fazer
correctamente".
A eficiência pode
também ser medida em
termos de eficiência
técnica, o que significa
a eficácia de produzir um
resultado com um
conjunto determinado de
insumos. Isto é muitas
vezes difícil de medir
numa avaliação
económica.
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Princípios fundamentais

Todas das avaliações económicas assentam em dois princípios
fundamentais:
1.

Uma avaliação económica avalia os custos de uma intervenção e os
seus resultados ou benefícios.

2.

Todas as avaliações económicas têm uma perspectiva ou ponto de
vista. Por exemplo, se a avaliação for efectuada da perspectiva de
um indivíduo a receber tratamento, obterá diferentes respostas das
que obteria se a perspectiva fosse a de um médico ou do Ministério
da Saúde.

IDEIAS EM ACÇÃO: Vamos considerar os custos resultantes destas
diferentes perspectivas.



Se for um paciente que adoece e consulta um médico, quais são os
custos que irá incorrer?



Se for uma entidade patronal e o seu funcionário adoecer, quais
são os custos que incorrerá como entidade patronal?

Fonte: CDC 2008

Sugestão:
Tipos de custos:



Custo de não se sentir bem, medicamentos, honorários cobrados
por médicos, transporte para a clínica, duração da visita e tempo
de deslocação de ida e volta para o consultório médico.



Custo de produtividade perdida no trabalho devido à baixa por
doença

Clique em Sugestão
abaixo par ver as
respostas sobre os
diferentes tipos de
custos incorridos.
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Quais são os custos?

Os custos são os valores
dos recursos usados para
produzir um bem ou
serviço.

É necessário criar um inventário abrangente de custos para que
qualquer avaliação económica seja bem-sucedida.
Os custos de recursos podem ser obtidos de diversas formas.
Um exemplo é obter o preço de mercado de todos os bens e serviços que
estão incluídos num programa ou intervenção.
O preço de mercado é uma medida conveniente de custo segundo a qual
todos os recursos têm preços imediatamente disponíveis e as transacções
são baseadas em valores monetários.
Uma vez que os recursos são limitados, não é possível implementar todas as
intervenções
Quando os decisores optam por implementar um programa, os recursos
despendidos para esse programa deixarão de estar disponíveis para outros
usos potenciais.
Fonte: CDC e HHS

Podem ser atribuídos
custos à implementação
de um programa (acção),
bem como à não
implementação de um
programa (inacção).

Os custos podem ser
calculados de diversas
formas. Consulte
Recursos adicionais sob
Referências e Links para
obter mais informações.
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Quais são os benefícios?

Os benefícios, também referidos como
consequências ou medidas de
resultados, podem ser medidos em:



Unidades monetárias,



Resultados de saúde
ajustados pela qualidade, ou



Unidades naturais (por ex.,
um caso de VIH prevenido).

Os benefícios que são medidos em unidades monetárias são geralmente
classificados da seguinte forma:



Benefícios directos são as despesas médicas economizadas
devido à prevenção ou tratamento da doença ou enfermidade.



Benefícios indirectos são os benefícios associados aos ganhos de
produtividade devido à prevenção ou tratamento da doença ou
enfermidade.



Benefícios não materiais incluem os valores de consequências
psicológicas (por ex., redução de dor e sofrimento), os quais não
podem ser avaliados a partir de dados de mercado.

Fonte: CDC 2009
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Por que é necessário realizar avaliações económicas?

No contexto actual de restrições económicas, torna-se necessário tomar
decisões no que diz respeito a como investir os recursos escassos.
Uma avaliação económica responde às seguintes questões:



Quanto custa o programa ou intervenção?



Como se compara o programa com outros programas em termos
de custos e resultados?

Fonte: CDC e HHS

Há muitas vantagens
assim como desvantagens
em levar a cabo uma
avaliação económica.
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Sumário

Nesta sessão, foi introduzido ao conceito de avaliação económica e à sua
relevância no domínio da saúde pública.
Na parte restante do curso, irá aprender mais sobre as abordagens comuns
de avaliações económicas e como enquadrar uma avaliação económica,
começando por definir o problema a ser analisado e decidindo a estratégia
de investigação a utilizar para analisá-lo.
Por último, será apresentado um estudo de caso de uma análise de custoeficácia.
O objectivo deste curso é familiarizar-se com as noções básicas de avaliação
económica. Consulte a página Web Referências e Hiperligações para obter
mais recursos sobre como realizar e aplicar estes conceitos no seu próprio
trabalho.
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Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. O que significa avaliação económica?
a. Uma avaliação que analisa as mudanças no bem-estar de indivíduos
passíveis de ser atribuídas a uma intervenção específica.
b. Uma forma de avaliação que se centra no que acontece num
programa à medida que este é posto em prática e documenta em que
medida as estratégias e actividades da intervenção são executadas em
conformidade com os planos. Requer uma monitorização rigorosa das
actividades e processos de implementação.
c. Uma avaliação que emprega um método analítico aplicado para
identificar, medir, avaliar e comparar os custos e consequências de
programas e intervenções.
d. Nenhuma das alíneas acima

2. Quais são dois princípios fundamentais das avaliações económicas?
(Marque tudo o que for aplicável)
a. Uma avaliação económica avalia os custos de uma intervenção e os
seus resultados ou benefícios.
b. Uma avaliação económica apenas compara custos e benefícios da
mesma intervenção.
c. Uma avaliação económica tem uma perspectiva ou ponto de vista.
d. Uma avaliação económica é medida sob a perspectiva/ponto de vista
da sociedade.

3. Equipare cada um dos exemplos de benefícios monetários à categoria
correcta na qual este se insere.
Número inferior de novas infecções por VIH entre professores num distrito
escolar

Média superior de satisfação no trabalho relatada por professores numa
escola

Média superior de assiduidade de professores num distrito escolar

4. Qual das afirmações a seguir representa uma vantagem de realizar uma
avaliação económica?
a. Obriga os utilizadores a considerar sistematicamente os custos e
resultados de intervenções específicas
b. Permite aos utilizadores comparar intervenções alternativas com

objectividade
c. Permite aos utilizadores maximizar os benefícios do financiamento à
saúde pública
d. A e C
e. Todas as alíneas acima

5. A avaliação económica é usada para: (Marque tudo o que for aplicável)
a. Analisar insumos (recursos)
b. Analisar mudanças em resultados
c. Notificar o custo financeiro
d. Auxiliar os decisores a avaliar se um determinado nível de resultado
compensa o volume de recursos despendidos para produzi-lo

Métodos principais de avaliação económica

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Quais são as categorias gerais em que se inserem as avaliações
económicas? (Marque tudo o que for aplicável)
a. Avaliações parciais
b. Avaliações abrangentes
c. Avaliações totais
d. Avaliações apenas de custo

2. Qual é o método mais comum de avaliação parcial?
a. Análise de custo
b. Análise de custo-utilidade
c. Análise da relação custo-eficácia
d. Análise da relação custo-benefício

3. As avaliações económicas totais avaliam: (Marque tudo o que for
aplicável)
a. Apenas os dados de custo de uma intervenção
b. Dados de custo e resultados de uma intervenção
c. Apenas dados de custo ou resultados de uma intervenção
d. Dados de custo e resultados em todas as possíveis intervenções
alternativas
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Avaliações parciais comparativamente a totais

Há duas categorias gerais diferentes de avaliações económicas - parciais e
totais.
As avaliações parciais avaliam os componentes de custo ou de resultado
de programas e de possíveis intervenções alternativas, ou avaliam os custos
e os resultados de uma intervenção única (programa sem referência
comparativa a uma ou mais intervenções alternativas).
As avaliações totais avaliam tanto os custos como os resultados de saúde
de uma intervenção ou programa. Estas comparam estes componentes
através da potencial implementação de possíveis intervenções alternativas.
Fonte: CDC 2008
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Diferenças entre avaliação total e parcial

O gráfico ilustra como determinar se uma análise é parcial ou total,
bem como que abordagem usar, com base nos dados disponíveis:
Considerar custos e resultados




Estão disponíveis apenas dados de custo? Ou
Estão disponíveis dados de custo e resultados?

Comparar uma ou mais intervenções alternativas




Está a analisar dados de uma única intervenção? Ou
Está a comparar dados de duas ou mais intervenções?
Fonte: CDC 2008
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Sumário de avaliações económicas
Para ampliar o quadroresumo, clique aqui.

O quadro-sumário ilustra de uma forma sucinta de que forma as análises
diferem em termos de medidas de resultados.
Há uma abordagem comum de avaliação económica parcial usada na saúde
pública. Esta é:



Análise de custos

Há três abordagens comuns de avaliação económica total usadas na saúde
pública. Estas são:





Análise da relação custo-eficácia
Análise da relação custo-utilidade
Análise da relação custo-benefício

As páginas seguintes contêm mais detalhes sobre cada uma destas abordagens .
Fontes: AIM 2009; CDC e HHS
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Análise de custo

Embora existam vários tipos de avaliações parciais, a análise de custo é a
mais básica e a mais comum. Esta responde às questões mais frequentes
ao ser considerada a introdução de uma nova intervenção: Qual será o
custo desta intervenção?
Análise de custo é um tipo de avaliação económica que envolve a recolha,
categorização e análise sistemática dos custos líquidos de um programa.
Uma análise de custo:



Examina os custos de uma intervenção/programa e não os
resultados desse programa;




Abrange os custos relativos a um único programa;



Pode ser usada para projectar recursos para programações futuras.

Determina que parte de um programa é responsável pelos custos;
e

Embora a análise de custos possa ser efectuada isoladamente, é
frequentemente integrada noutras avaliações económicas totais.
Fontes: CDC 2008; CDC e HHS

Um exemplo do uso de
uma análise de custo é a
determinação dos custos
associados a um
programa de educação
sobre saúde e
distribuição de
preservativos.
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Análise da relação custo-eficácia

A análise da relação custo-eficácia é usada para comparar os custos de
estratégias de intervenções alternativas que produzem um resultado de
saúde comum.
Estas medidas de resultados são muitas vezes expressas em unidades de
saúde física ou natural e podem incluir resultados finais (por ex., anos de
vida salvos ou número de casos prevenidos) bem como os resultados
intermédios (por ex., número de preservativos distribuídos).

As análises da relação
custo-eficácia podem ser
usadas para comparar
uma vacina contra o VIH
recém-desenvolvida em
termos de custo por caso
de VIH prevenido na
população-alvo.

A relação incremental do custo-eficácia (ICER) é a relação de custo
incremental da intervenção por unidade de resultado de saúde (por ex.,
custo por anos de vida salvos).
Numa análise da relação custo-eficácia, o investigador calcula a ICER para
cada intervenção analisada e, seguidamente, compara a ICER através de
várias intervenções.
Fonte: CDC e HHS; Primer 2000

Para mais informações
sobre como calcular uma
ICER, clique aqui.
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Análise da relação custo-utilidade

A análise de custo-utilidade usa um indicador de resultado que combina a
qualidade de um estado de saúde determinado e o tempo de duração desse
estado.
É um tipo de análise de relação custo-eficácia que tenta capturar o intervalo
de tempo e a duração da doença e incapacidade por meio da comparação da
utilidade associada a diferentes resultados de saúde.
As análises da relação custo-utilidade medem tipicamente os resultados em
Anos de Vida Ajustados pela Qualidade (AVAQ) e Anos de Vida Ajustados
pela Incapacidade (AVAI).
São medidos pela relação custo-utilidade e podem ser expressos como o
valor em dólares por AVAQ e AVAI salvos.
Fonte: CDC e HHS

A análise da relação
custo-utilidade pode ser
usada para comparar o
custo por AVAQ de um
programa de vacinação
contra o VIH com o
custo por AVAQ da não
vacinação.
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Análise da relação custo-benefício

A análise da relação custo-benefício é um tipo de avaliação económica
que mede os custos e benefícios em dólares e provê uma lista de todos os
custos e benefícios que decorrem durante um período.
Um projecto tem múltiplos custos e benefícios que decorrem ao longo de
vários anos.
Para tornar estes custos e benefícios comparáveis, estes precisam de ser
descontados para que se crie um ponto de referência normalizado.
Este desconto é também usado noutros tipos de avaliação económica.
Consulte o artigo apresentado na Sessão 5 para ver um exemplo de
desconto aplicado a uma análise da relação custo-eficácia.
A medida-resumida para uma análise da relação custo-benefício é expressa
como benefícios líquidos, ou seja, benefícios menos custos.
Fonte: CDC e HHS

As análises da relação
custo-benefício podem
ser usadas para
comparar os benefícios
líquidos de um programa
de vacinação contra o
VIH que visa subgrupos
de populações de risco
aos benefícios de um
programa que visa a
população geral.
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Teste os seus conhecimentos

Que tipo de avaliação económica compara um programa de distribuição de
preservativos a um programa de prevenção da transmissão de mãe para
filho em termos de infecções por VIH prevenidas?



RESPOSTA

Que tipo de avaliação económica compara a vida sem uma infecção por VIH
à vida com uma infecção por VIH que está a ser tratada?



RESPOSTA

Que tipo de avaliação económica deve ser realizada por uma empresa para
decidir se deve, ou não, oferecer tratamento para o VIH no local de trabalho
aos seus funcionários seropositivos?



RESPOSTA
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Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Quais são as categorias gerais em que se inserem as avaliações
económicas? (Marque tudo o que for aplicável)
a. Avaliações parciais
b. Avaliações abrangentes
c. Avaliações totais
d. Avaliações apenas de custo

2. Qual é o método mais comum de avaliação parcial?
a. Análise de custo
b. Análise de custo-utilidade
c. Análise da relação custo-eficácia
d. Análise da relação custo-benefício

3. Que método de análise recomendaria com base nas seguintes
perspectivas? O Ministério da Saúde está a ponderar se deve canalizar os
seus recursos para o VIH, a tuberculose ou a imunização?
a. Análise de custo
b. Análise da relação custo-eficácia
c. Análise da relação custo-utilidade
d. Análise da relação custo-benefício

4. Que método de análise recomendaria com base nas seguintes
perspectivas? Os legisladores estão a ponderar se devem canalizar os seus
recursos para o VIH, para a educação ou para a rede rodoviária?
a. Análise de custo
b. Análise da relação custo-eficácia
c. Análise da relação custo-utilidade
d. Análise da relação custo-benefício

5. Que método de análise recomendaria com base nas seguintes
perspectivas? O director de uma clínica de saúde quer determinar que
programa de prevenção do VIH é economicamente viável, mediante o seu
orçamento limitado, que resulte no maior número de infecções por VIH
prevenidas?
a. Análise de custo

b. Análise da relação custo-eficácia
c. Análise da relação custo-utilidade
d. Análise da relação custo-benefício

6. As avaliações económicas totais avaliam: (Marque tudo o que for
aplicável)
a. Apenas os dados de custo de uma intervenção
b. Dados de custo e resultados de uma intervenção
c. Apenas dados de custo ou resultados de uma intervenção
d. Dados de custo e resultados em todas as possíveis intervenções
alternativas

Enquadrar uma avaliação económica: Fase de planeamento

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. O que se entende por perspectiva de um estudo?
a. O público
b. O financiador
c. O ponto de vista
d. Os beneficiários

2. Que custos deveria incluir num estudo realizado a partir da perspectiva
da sociedade?
a. Todos os custos
b. Custos aos pacientes/clientes
c. Custos ao sistema de cuidados de saúde
d. Custos aos prestadores de serviços

3. Que factores devem ser tomados em consideração ao considerar o
período coberto pelo estudo?
a. Períodos de alta actividade do programa
b. Períodos de baixa actividade do programa
c. Ciclo de vida do programa
d. Avanços em tecnologia e o seu impacto no programa
e. Todas as alíneas acima

Enquadrar uma avaliação económica: Fase de planeamento

Introdução ao enquadramento de uma avaliação económica

Levar a cabo uma
avaliação económica
pode exigir um alto nível
de tempo e de recursos.

Se o objectivo do estudo é prover informações aos responsáveis por políticas
sujeitos a prazos-limite, o analista deve estar apto a apresentar resultados
de uma forma oportuna.
Por conseguinte, para que os resultados do estudo sejam o mais útil e
actuais possível, é importante que o analista seja metódico e exaustivo.
Fonte: CDC e HHS

Enquadrar uma avaliação económica: Fase de planeamento

Como realizar uma avaliação económica

O processo de realizar uma avaliação económica é categorizado em três
etapas amplas.





Planeamento
Implementação/Análise
Apresentação/Promoção e Apoio

Esta sessão centra-se nos componentes relativos à fase de planeamento.

Enquadrar uma avaliação económica: Fase de planeamento

Definir o problema

O primeiro passo numa avaliação económica é o enquadramento do estudo.
As decisões tomadas nesta etapa determinarão directamente que custos e
resultados são considerados relevantes e quais deverão ser incluídos na
análise. Por conseguinte, as opções assumidas no enquadramento terão um
impacto nos resultados finais de uma análise.
O desafio é identificar e definir o problema. Devem ser colocadas três
perguntas principais:



Qual é o resultado de saúde de interesse?

Um problema pode ser o aumento da prevalência de infecções sexualmente
transmissíveis (IST).



Por que é que o problema é importante?

Este problema é importante porque a prevalência de IST aumenta numa
sociedade o cargo de doenças associadas ao aumento de IST, bem como a
susceptibilidade ao VIH.



Que aspectos do problema precisam de ser explicados? E, mais
especificamente, que questões precisam de ser respondidas?

Se fosse implementada uma campanha mediática em massa para reduzir a
incidência das IST no seio de adolescentes, as seguintes questões seriam
úteis:



Explicar os níveis actuais de IST e taxas de utilização de
preservativos entre adolescentes,



Analisar a capacidade dos adolescentes de escolher e comprar
preservativos, e



Determinar a familiaridade dos adolescentes com as mensagens
mediáticas existentes a favor da utilização de preservativos.

A questão específica do estudo poderá ser: De que forma é que a relação
custo-eficácia de uma campanha mediática em massa se compara com a
relação custo-eficácia de uma campanha-alvo concebida para reduzir a
incidência de IST entre adolescentes?
Fonte: CDC e HHS

Em Ahmedabad, Gujarat,
Índia, foi desenvolvida
uma intervenção-alvo
para trabalhadoras do
sexo comercial (MTS)
para combater o
aumento da taxa de
prevalência do VIH entre
MTS.
O objectivo foi avaliar a
eficácia da intervenção
na redução das infecções
por VIH e AVAI.
Para ler mais, clique
aqui.

(Fonte: Fung et al.
2007.)

Enquadrar uma avaliação económica: Fase de planeamento

Definir opções

Após o problema do estudo ter sido identificado e definido, deve ser
adoptada uma estratégia de investigação que possa guiar uma análise
através de todas as opções plausíveis.
A primeira tarefa é definir com precisão o(s) programa(s) ou
intervenção(ões) a ser avaliados.
Para cada programa ou intervenção incluída no estudo, identifique os
seguintes elementos:



A natureza da intervenção(ões) (por ex., uma campanha
mediática para aumentar a utilização de preservativos),



A população(ões) alvo (por ex., população geral, adolescentes e
especificamente homens),



O(s) local(ais) de difusão (por ex., rádio, televisão e difusão
baseada na comunidade),



O pessoal que presta o serviço (por ex., personalidades da
rádio e da televisão com trabalhadores de actividades de difusão
comunitários),



A tecnologia a ser usada (por ex., rádio, televisão, encenações,
dança, cartazes), e



A calendarização da intervenção (por ex., Junho a Agosto de
2010).

Fonte: CDC e HHS

Enquadrar uma avaliação económica: Fase de planeamento

Definir o público

O público inclui todas as
pessoas ou instituições que
irão usar os resultados do
estudo para tomar
decisões.

O público poderá corresponder ao critério de decisores chave interessados
em escolher entre intervenções alternativas ou programas.
Definir o público de um estudo implica também:




Definir as necessidades de informação do público, e
Considerar de que forma o público irá usar os resultados do
estudo.

Fonte: CDC e HHS

Autoridades
governamentais
nacionais, responsáveis
internacionais por saúde
pública, gerentes de
programas, prestadores
de cuidados de saúde,
meios de comunicação
social e o público em
geral poderão fazer todos
parte do público de um
estudo.

Enquadrar uma avaliação económica: Fase de planeamento

Definir a perspectiva: Parte I

A perspectiva de uma avaliação económica é o ponto de vista a partir do
qual o estudo é conduzido.
A selecção de uma perspectiva é essencial porque determina quais os custos
e resultados que são considerados relevantes e que são incluídos na análise.
A análise deve reflectir a perspectiva de pessoas ou instituições que são
afectadas pelo resultado de interesse e que são responsáveis por certos
custos associados ao programa ou intervenção em avaliação.
A escolha de perspectiva de um estudo pode também ser limitada pelo
contexto do estudo. As pessoas ou instituições que patrocinam o estudo
podem querer que a análise reflicta a sua própria perspectiva e exigi-la.
Portanto, a escolha de perspectiva de um estudo devem ser compatível com
a escolha de público.
Fonte: CDC e HHS
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Definir a perspectiva: Parte II

Uma avaliação económica pode ser realizada a partir de diversas
perspectivas. Encontram-se a seguir alguns exemplos (por ordem do mais
restrito ao mais amplo).



Paciente ou cliente - O termo paciente ou cliente refere-se à
pessoa visada pela intervenção de saúde em consideração.
Exemplo



Prestador - O termo prestador refere-se a todas as categorias de
pessoas e instituições que prestam serviços relacionados com
saúde. Alguns exemplos de prestadores são os médicos, hospitais,
lares, centros de saúde e postos de saúde. Exemplo



Pagador - O termo pagador refere-se à pessoa, entidade ou
instituição que é, em última instância, responsável pelo custo
financeiro de um programa, intervenção ou procedimento médico.
Na maior parte dos países em desenvolvimento, este termo referese ao governo, salvo quando está disponível um programa de
seguro privado. Exemplo



Sistema de cuidados de saúde - A perspectiva do sistema de
cuidados de saúde é mais ampla do que a perspectiva do prestador
de cuidados de saúde. A perspectiva do sistema de cuidados de
saúde considera os custos e resultados associados à prestação de
cuidados sem diferenciar entre categorias de prestadores ou
pagadores. Exemplo



Sociedade - A perspectiva da sociedade é a perspectiva mais
ampla possível, uma vez que inclui todos os custos
(independentemente de quem os incorre) e todas as consequências
(tanto as positivas como as negativas), seja quem for que as
sofra. Exemplo

Fonte: CDC e HHS
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Definir os prazos

Os prazos correspondem ao período durante o qual a intervenção ou o
tratamento são providenciados. Os prazos do estudo devem tomar em
consideração os seguintes factores:
Variação sazonal no nível de actividade do programa - A actividade de
um programa pode aumentar ou diminuir durante certos períodos do ano.
Por exemplo, a procura por imunização contra a gripe (influenza) aumenta
durante o Outono e o Inverno. Quando os custos e resultados de um
programa são medidos apenas nos períodos de pico ou apenas durante
períodos de baixa actividade, é possível que ocorram sub ou sobreestimações.
Ciclo de vida da intervenção - Os custos e resultados podem diferir
dependendo de há quanto tempo o programa está em operação. Os custos e
resultados de intervenções devem ser monitorizados durante um período
suficientemente longo para que as variações em custos e resultados
estabilizem e possam ser obtidas estimativas válidas.
Avanços futuros em tecnologia - As mudanças em tecnologia podem
levar à obsolescência de um programa ou intervenção dentro de um período
limitado. Os prazos escolhidos devem tomar em consideração os
pressupostos assumidos relativamente à tecnologia que será usada no
período considerado.
Fonte: CDC e HHS
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Definir o horizonte analítico

O horizonte analítico corresponde a todo o período durante o qual os custos
e benefícios relacionados com o impacto do programa ou a intervenção de
interesse são medidos.
Por conseguinte, o horizonte analítico é relevante em estudos nos quais a
eficácia de um programa é considerada:





Análise da relação custo-eficácia,
Análise da relação custo-utilidade ou
Análise da relação custo-benefício.

O horizonte analítico é normalmente mais amplo do que o prazo,
particularmente no caso de programas de prevenção.
Os benefícios associados a estas intervenções podem ser concretizados por
um período substancial após a conclusão da intervenção.
Fonte: CDC e HHS
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Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.
1. O que se entende por perspectiva de um estudo?
a. O público
b. O financiador
c. O ponto de vista
d. Os beneficiários

2. Que custos deveria incluir num estudo realizado a partir da perspectiva
da sociedade?
a. Todos os custos
b. Custos aos pacientes/clientes
c. Custos ao sistema de cuidados de saúde
d. Custos aos prestadores de serviços

3. Que factores devem ser tomados em consideração ao considerar o
período coberto pelo estudo?
a. Períodos de alta actividade do programa
b. Períodos de baixa actividade do programa
c. Ciclo de vida do programa
d. Avanços em tecnologia e o seu impacto no programa
e. Todas as alíneas acima

4. O horizonte analítico é o período durante o qual os custos e benefícios
associados ao impacto do programa/intervenção são monitorizados.
Verdadeiro
Falso

5. Que perspectivas abaixo incluiriam custos de deslocação do paciente na
determinação do custo total? (Marque tudo o que for aplicável)
a. Paciente/cliente
b. Prestador
c. Pagador
d. Sociedade

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Quais dos seguintes são exemplos de custos directos? (Marque tudo o que
for aplicável)
a. Medicamentos
b. Custos de deslocação do paciente
c. Perdas de produtividade
d. Custos de hospitalização

2. Ter mais controlo sobre a qualidade de dados é uma vantagem de que
concepção de investigação?
a. Estudo prospectivo
b. Estudo retrospectivo
c. Modelo
d. Todas as alíneas acima

3. Equipare a medida sumária com a análise de avaliação económica
apropriada?
Custos incrementais por casos prevenidos

Custos incrementais por AVAQ

Benefícios menos custo

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Como realizar uma avaliação económica: Fase de análise

O gráfico ilustra a fase de implementação/ análise.
As páginas a seguir proporcionam uma visão aprofundada dois diversos
passos envolvidos nesta fase.

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Escolha uma concepção de investigação: Parte I

Escolher uma concepção de investigação depende de dados, tempo e
recursos disponíveis ao investigador do estudo.
Os decisores e os que usarão os resultados do estudo podem impor
restrições ao estudo passíveis de favorecer uma concepção de investigação
em detrimento de outra.
Seja qual for a concepção escolhida, avaliar e estar ciente das vantagens e
desvantagens de uma concepção específica podem aumentar a credibilidade
do estudo.
Fonte: CDC e HHS

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Escolha uma concepção de investigação: Parte II
Podem ser usados
modelos em estudos
prospectivos e
retrospectivos.

O gráfico ilustra as vantagens e desvantagens de três concepções de
investigação possíveis:





Estudo prospectivo
Estudo retrospectivo
Modelo

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Custos estimados

Os custos são os valores dos recursos usados para produzir um bem ou
serviço.
É necessário criar um inventário abrangente e explícito de todos os
custos para que qualquer avaliação económica seja bem-sucedida.
Os custos podem ser classificados de diversas formas.
Um método comum baseia-se em se os custos são tangíveis ou intangíveis.

Os custos tangíveis incluem:


Custos directos são os recursos usados especificamente para
tratamento médico ou para produzir uma intervenção. Clique aqui
para ver exemplos.



Custos indirectos são quaisquer custos incorridos como resultado
de uma intervenção ou doença que não estão directamente
relacionados aos próprios cuidados médicos. Clique aqui para ver
exemplos.



Perdas de produtividade são recursos perdidos pelo paciente ou
cuidador em resultado da participação na intervenção ou da própria
condição de saúde. Clique aqui para ver exemplos.

Custos intangíveis são os custos emocionais associados a dor, sofrimento
e ansiedade. Estes custos são muitas vezes difíceis de quantificar e, por isso,
são tipicamente excluídos numa avaliação económica.
Fonte: CDC e HHS

Para mais informações
sobre como computar
um custo, clique aqui e
refira-se a Recursos
Adicionais na página
Referências e no final
deste curso.

(Fonte: Forsythe S 2006)

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Resultados estimados: Parte I

Uma medida de resultados (por vezes referida como medida de benefício) é
um indicador usado para avaliar o impacto do programa ou intervenção.
Pode ser usada mais do que uma medida de resultado numa avaliação
económica.
Estimar resultados implica frequentemente a colaboração com
epidemiologistas, médicos e outros. Tal como anteriormente mencionado, a
investigação que envolve avaliação económica é muitas vezes
interdisciplinar.
A selecção da(s) medida(s) de resultado mais apropriada(s) baseia-se
primordialmente nos dados disponíveis e em como a(s) medida(s) de
resultado será usada.
Após o desenvolvedor do estudo decidir que existem provas suficientes para
corroborar a(s) medida(s) de resultado seleccionada, é necessário verificar
os outros componentes do estudo para garantir que o(s) resultado(s) se
insere no enquadramento prescrito.
Para além dos tipos de dados que podem ser razoavelmente recolhidos, a
questão de políticas que deve ser respondida e o método analítico usado
devem também guiar a selecção da(s) medida(s) de resultado.
Fonte: CDC e HHS

A falta de dados para
levar a cabo um tipo
específico de análise
pode tornar necessária a
selecção de outro
método de análise e
outra medida de
resultados, ainda que
menos preferível.

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Resultados estimados: Parte II
Eis um exemplo do
enquadramento de uma
avaliação económica para
o Antigua Health
Education and Condom
Distribution (HECD)
Program (Programa de
Educação de Saúde e
Distribuição de
Preservativos de
Antígua).

(Fonte: CDC e HHS)

Este quadro apresenta uma síntese das medidas de resultados
usadas para cada tipo de avaliação económica total.

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Realização de análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade isola variáveis ou parâmetros de estudos,
altera os seus valores e recalcula os resultados do estudo.
É usada para determinar o quão sensíveis os resultados de um estudo são às
alterações da forma como foram apurados.
Por exemplo, pode ser usada uma análise de sensibilidade para avaliar o
nível de susceptibilidade dos resultados a decisões ou pressupostos incertos
sobre os dados e os métodos (i.e., taxa de desconto, medidas de eficácia,
etc.) que são usados.
Uma análise de sensibilidade pode




Identificar variáveis com o maior nível de influência, e
Testar a robustez dos resultados

Testar a robustez dos resultados reforça a credibilidade do estudo.
Fonte: CDC e HHS

Os resultados de um
estudo são robustos se
não sofrerem alterações
estatisticamente
significativas quando os
parâmetros do estudo são
variados dentro de
limites razoáveis. Os
resultados robustos
resultam no aumento da
credibilidade nas
conclusões apuradas da
avaliação.

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Fase de apresentação de conclusões e promoção e apoio

A fase final da realização de uma avaliação económica é referida como Fase
de apresentação de conclusões e promoção e apoio.
O gráfico apresenta os passos envolvidos nesta fase.

Enquadrar uma avaliação económica: Análise - Promoção e
Apoio
Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Quais dos seguintes são exemplos de custos directos? (Marque tudo o que
for aplicável)
a. Medicamentos
b. Custos de deslocação do paciente
c. Perdas de produtividade
d. Custos de hospitalização

2. Os resultados de uma análise de sensibilidade são robustos se não
sofrerem alterações estatisticamente significativas quando os parâmetros
do estudo são variados.
Verdadeiro
Falso

3. Ter mais controlo sobre a qualidade de dados é uma vantagem de que
concepção de investigação?
a. Estudo prospectivo
b. Estudo retrospectivo
c. Modelo
d. Todas as alíneas acima

4. Equipare a medida sumária com a análise de avaliação económica
apropriada?
Custos incrementais por casos prevenidos

Custos incrementais por AVAQ

Benefícios menos custo

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Teste de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Uma análise da relação custo-eficácia mede resultados de saúde em
unidades naturais (por ex., casos de VIH prevenidos).
Verdadeiro
Falso

2. O que é importante considerar ao examinar uma avaliação económica?
(Marque tudo o que for aplicável)
a. Se a comparação é entre uma ou mais intervenções
b. A qualidade dos dados de custos e resultados
c. A perspectiva
d. Quem financia o estudo

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Introdução

O objectivo desta sessão é apresentar um estudo de caso de uma análise da
relação custo-eficácia relacionada com a circuncisão masculina no Ruanda.
Esta sessão aborda a análise específica realizada por Agnes Binagwaho e
seus colegas.
Esta análise foi recentemente publicada na revista médica PloS Med, em
2010. Para ler o texto do artigo na íntegra, clique aqui.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Contexto
Estima-se que no Ruanda
apenas 15% dos homens
são circuncidados.

Há evidências sólidas que demonstram que a circuncisão masculina (CM)
reduz a infecção por VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis
(IST).
No Ruanda, país em que a prevalência do VIH em adultos é de 3%, a
circuncisão masculina não é uma prática tradicional.
Os autores deste estudo consideraram que um estudo da relação custoeficácia relacionada com a CM infantil e em adolescentes era
necessário, à luz do facto de que o debate sobre a CM na África
Austral tem tido como foco a CM para adultos.
Ademais, esta era a primeira vez, no conhecimento do autor do estudo, que
era realizado um estudo da relação custo-eficácia da CM num país em que a
prevalência do VIH é inferior a 5%.
Os diversos elementos da concepção da investigação de avaliação económica
para a circuncisão masculina no Ruanda encontram-se definidos nas páginas
seguintes.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Definir o problema

Hipótese
Os autores do estudo colocaram a
hipótese de que uma estratégia que
alie a circuncisão infantil e
adulta/adolescente teria uma melhor
relação custo-eficácia e uma estratégia
mais sustentável de prevenção do VIH
do que a circuncisão restrita aos
homens adultos.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Definir o Público, Perspectiva e Prazos

O estudo foi
empreendido pela
Comissão Nacional do
SIDA do Ruanda para
informar decisões
políticas e programáticas
relativas à introdução da
circuncisão masculina.

autoridades governamentais nacionais.

O público-alvo são as

O estudo adopta a perspectiva do governo do Ruanda como pagador de
cuidados de saúde.
O modelo usa estimativas de prazos de 2008.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Concepção da investigação

Foi desenvolvido um modelo da relação custo-eficácia e subsequentemente
aplicado a três coortes hipotéticas no Ruanda: lactentes, adolescentes e
homens adultos.
Pressupostos do modelo
Apesar de apenas 38% dos nascimentos ocorrerem em instalações de saúde,
97% dos lactentes são levados a uma instalação de saúde no primeiro mês
de vida, para receber imunizações infantis (Vaccination program
Rwanda/PEV, December 2007).
Esta visita a uma instalação de saúde proporciona uma oportunidade para
circuncidar o lactente, tornado viável a oferta de circuncisão a quase todos
os lactentes do sexo masculino, dos quais os autores do estudo estimam
que, pelo menos, 70% poderão submeter-se ao procedimento.
Estima-se que a aceitação da circuncisão masculina no Ruanda seja elevada
uma vez que não existem barreiras culturais em relação a este
procedimento, a procura já se encontra em fase ascendente (MISAU do
Ruanda) e a intervenção deverá ser acompanhada por uma campanha de
sensibilização nacional intensa.
O número de circuncisões seria de cerca de 150.000 crianças do sexo
masculino anualmente. Para facilitar as comparações para os fins deste
estudo, é considerado um coorte de números semelhantes de adultos e
adolescentes.
Para além disso, os autores do estudo pressupõem que os lactentes são
circuncidados à nascença, os adolescentes aos 15 anos de idade e os adultos
aos 30 anos de idade.
O modelo projecta infecções por VIH prevenidas até à morte.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Custos

Os custos incluídos no modelo são primordialmente custos directos.
Os custos directos são baseados em entrevistas com prestadores de
cuidados de saúde experientes para determinar insumos no procedimento
(desde bens de consumo a carga horário de pessoal) e os respectivos
preços.
Os prestadores de cuidados de saúde foram inquiridos sobre as suas
estimativas relativas a casos concretos nos quais participaram.
Os custos incluíram:








Os materiais necessários para realizar as circuncisões,
Carga horária do pessoal,
Formação relacionada de pessoal,
Aconselhamento de pacientes,
O tratamento de eventos adversos, e
Campanhas promocionais relacionadas

Foram feitos ajustes pelo custo de cuidados de saúde ao longo da vida
evitado (terapia anti-retroviral [TAR], infecção oportunista [IO], análises
laboratoriais) devidos para a protecção contra o VIH.
Os custos unitários de um exercício de avaliação de custos recente levado a
cabo no Ruanda foram usados para insumos não médicos, tais como a
difusão de uma campanha nacional de promoção.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Pode consultar um
sumário de custos no
Quadro 2.

(Fonte: Binagwaho A et
al. 2010.)

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Resultados

A principal medida de resultados é o número de infecções por VIH
prevenidas.
Este cálculo é efectuado com base no produto do número de pessoas
susceptíveis à infecção por VIH neste coorte, a taxa de incidência do VIH em
faixas etárias distintas e o efeito protector da circuncisão masculina;
descontado pelo ano da circuncisão e somado pela esperança de vida da
pessoa circuncidada.
A análise de eficácia é limitada aos adolescentes e adultos seronegativos
para o VIH.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Conclusões
Recapitule os cálculos
para uma ICER.
Para a CM em lactentes
Os custos totais (US$ 2.250.000) são inferiores às economias totais
descontadas (US$ 3.808.523).
A CM acarreta custos inferiores aos da CM em adolescentes e adultos (US$
15 em oposição a US$ 59 por procedimento).
A relação incremental do custo-eficácia (ICER) para a CM em lactentes é
negativa e aparenta representar uma poupança de custos, embora esta
poupança não seja realizada até mais tarde.
O facto de que a CM de recém-nascidos no Ruanda constitui uma
intervenção que resulta em poupança de custos significa que para cada CM
realizada o governo do Ruanda poupará dinheiro.
Para a CM em adolescentes e adultos
O custo por infecção prevenida é de US$3.932 por CM em adolescentes e
US$ 4.949 por CM em adultos.
O custo mais elevado da CM em adolescentes e adultos deve-se a diversos
motivos, entre estes o custo mais elevado dos materiais consumíveis
importados, necessários para esta intervenção cirúrgica mais complexa,
(sendo a anestesia local o produto mais caro dentre estes), análises
laboratoriais, custos de amortização para os kits cirúrgicos, o custo do
aconselhamento e testagem do VIH, o aumento do número de pessoal e da
sua respectiva carga horária, e a necessidade de infra-estruturas mais
sofisticadas.
Os custos por infecção prevenida para a CM em adolescentes e adultos são
ambos competitivos comparativamente a outras intervenções de prevenção
do VIH.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Uma vez que este estudo
não quantifica os
benefícios indirectos da
CM (tais como os
benefícios para os seus
parceiros sexuais e
filhos), as estimativas da
relação custo-eficácia são
conservadoras.
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Análise de sensibilidade

Os estudos modelam o futuro, como este, fazem cálculos aproximados de
uma realidade que ainda não existe. Isto exige um determinado número de
pressupostos sobre o futuro (por exemplo, sobre o que acontecerá com as
taxas de incidência do VIH, a eficácia da circuncisão em grande escala e os
custos futuros do tratamento do VIH).
Em função da incerteza intrínseca dos valores de entrada no cenário do
caso-base, os autores do estudo realizaram uma análise de sensibilidade
unilateral e exploraram uma ampla gama de valores com o fim de identificar
os limiares.
Os autores do estudo notificaram o limiar a partir do qual o procedimento
custa mais do que um PIB/per capita/ano de vida ganho(Critério da OMS
para a relação custo-eficácia).
Para a CM em recém-nascidos, os autores do estudo também notificaram o
limiar a partir do qual a intervenção deixa de produzir poupanças de custos.
Resultados da análise de sensibilidade:



A CM em recém-nascidos continua a ter uma elevada relação
custo-eficácia através de uma gama de mudanças no cenário de
caso base.



A CM produz poupanças de custos até ao custo por procedimento
de US$ 25.



A CM em recém-nascidos continuaria a ter uma elevada relação
custo-eficácia se o custo de tratamento e cuidados ao longo da
vida (poupança por infecção prevenida) baixasse para US$ 900.

Fonte: Binagwaho A et al. 2010

Ver Quadro 5 para mais
informações sobre a
análise de limiar.

(Fonte: Binagwaho A et
al. 2010.)
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Promoção e Apoio

O estudo sugere que o
Ruanda deveria centrar-se
em ampliar o procedimento
de circuncisão masculina
em recém-nascidos.

A CM em recém-nascidos pode ser integrada em serviços de saúde
existentes (i.e., consultas neonatais e sessões de vacinação) e, ao longo do
tempo, tem um maior potencial do que a circuncisão em adolescentes e
adultos de alcançar os elevados níveis de cobertura da população que são
necessários para a obtenção da redução máxima da incidência do VIH.
Com a prática da CM em lactentes, a CM em adolescentes e adultos evoluiria
para uma campanha de ‘‘aceleração/recuperação’’ que seria necessária no
início do programa mas que se tornaria, eventualmente, supérflua.
Fonte: Binagwaho A et al. 2010
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O que considerar ao analisar uma avaliação económica

De forma sucinta, é importante considerar as seguintes questões quando
examina a qualidade de uma análise de avaliação económica.



Está a ser comparada mais do que uma intervenção? As
intervenções são viáveis?



Qual é a qualidade dos dados de custos e a eficácia (ou
resultados)?



De que perspectiva é efectuada a análise?

Estudo de caso da relação custo-eficácia

Recapitulação de conhecimentos
Responda às perguntas a seguir para avaliar os seus conhecimentos sobre
esta sessão.

1. Uma análise da relação custo-eficácia mede resultados de saúde em
unidades naturais (por ex., casos de VIH prevenidos).
Verdadeiro
Falso

2. No estudo do Ruanda de 2010, em que faixa etária a Circuncisão
Masculina (CM) tinha a melhor relação custo-eficácia?
a. Lactentes do sexo masculino
b. Adolescentes do sexo masculino
c. Adultos do sexo masculino

3. O que é importante considerar ao examinar uma avaliação económica?
(Marque tudo o que for aplicável)
a. Se a comparação é entre uma ou mais intervenções
b. A qualidade dos dados de custos e resultados
c. A perspectiva
d. Quem financia o estudo

4. A estimativas de custo-eficácia do estudo do Ruanda de 201o são
conservadoras.
Verdadeiro
Falso

5. De que perspectiva foi realizado o estudo do Ruanda de 2010? (Marque
tudo o que for aplicável)
a. O governo do Ruanda
b. Sociedade
c. Pagador da saúde
d. Prestador de saúde

6. A maior parte dos estudos recentes sobre a circuncisão masculina (CM)
como estratégia de prevenção do VIH na África Austral tem visado:
a. Lactentes do sexo masculino

b. Adolescentes do sexo masculino
c. Adultos do sexo masculino

Noções Básicas de Avaliação Económica
Glossário de terminologia
A|C|D|E|G|I|M|O|P|Q|R|T|U|W
A
Vantagens de realizar uma avaliação
económica

C

Topo
Algumas das vantagens de realizar uma avaliação económica são:
(1) Obrigar o utilizador a considerar sistematicamente os custos e
resultados que podem resultar da implementação de um
determinado programa ou intervenção;
(2) Permitir ao utilizador comparar objectivamente as alternativas
(programas ou intervenções concorrentes); e
(3) Prover informações que podem ser usadas por decisores para
maximizar os benefícios do financiamento da saúde pública.
Topo

Análise de custos

O processo de estimar o custo de actividades de prevenção; também
referido como identificação de custo, análise de custo programática,
análise de resultado de custo, análise de minimização de custo ou
análise de consequência de custo.

Economia de custo

Decisão ou acção que resultará na realização de objectivos ou
resultados de uma intervenção ou programa, a um custo inferior ao
custo histórico ou ao custo projectado.

Análise da relação custo-benefício (ACB)

Um tipo de análise económica que permite a comparação de
programas díspares na qual todos os custos e benefícios são
convertidos em valores monetários (dólares) e os resultados são
expressos em valor actual líquido ou os dólares de benefícios por
dólares despendidos.

Análise da relação custo-eficácia (ACE)

Uma análise económica que permite a comparação de intervenções
alternativas que alcançam o mesmo resultado de saúde. Ou seja,
todos os custos são relacionados a um resultado/efeito único
comum. Os resultados são normalmente declarados como custo
adicional despendido por resultado adicional de saúde alcançado. Por
conseguinte, esta análise pode demonstrar se um custo adicional é
passível de proporcionar resultados adicionais. Os resultados podem
ser categorizados como relação custo-eficácia média, relação custoeficácia marginal e relação custo-eficácia incremental. Contraste com
a análise de relação custo-benefício (ACB).

Análise da relação custo-utilidade (ACU)

Um tipo de análise de relação custo-eficácia na qual os benefícios
são expressos como o número de anos de vida útil guardados
ajustados pela perda de qualidade decorrente da morbidade do
resultado de saúde ou efeitos secundários da intervenção. A medida
mais comum na ACU é os anos de vida ajustados pela qualidade
(AVAQ). A análise da relação custo-utilidade permite a comparação
de intervenções de saúde diferentes.

Custos

Os custos de uma intervenção são os recursos incrementais que são
usados devido à intervenção estar implementada.

D

Topo

Anos de vida ajustados pela incapacidade
(AVAI)

Uma medida normalizada para comparar resultados de saúde para
diversas condições de saúde; anos de vida potencialmente perdidos
devido à mortalidade prematura e os anos de vida produtiva
perdidos devido a incapacidade.

Desvantagens de realizar uma avaliação
económica

Algumas das desvantagens de realizar uma avaliação económica
são: (1) São muitas vezes morosas ou requerem dados que são
difíceis de recolher; (2) Não podem considerar todos os factores
possíveis passíveis de informar uma decisão particular (por ex.,
direitos do paciente, equidade, etc.); (3) São perigosas quando são
levadas a cabo inapropriadamente - podem produzir resultados
enganadores.

Descontar

Um método de converter o valor de custos e benefícios futuros
acumulados devido a uma intervenção num valor equivalente actual
(valor presente) para tomar em consideração a preferência
cronológica (i.e., 1 dólar hoje vale mais do que 1 dólar no próximo
ano).

E

Topo

Avaliação económica

Comparação de dois ou mais cursos de acção alternativos em termos
dos seus custos e consequências; em geral, os economistas
diferenciam diversos tipos de avaliação económica divergindo na
forma como são medidas as consequências.

Eficácia

O nível em que um programa ou serviço está a alcançar as suas
metas e objectivos declarados.

Exemplo de uma perspectiva da sociedade

Quando se considera o custo da síndrome de imunodeficiência
adquirida (SIDA) de uma perspectiva da sociedade, o analista deve
considerar não só os custos de diagnóstico e tratamento como
também as perdas de produtividade associadas com a morte
prematura de pacientes de SIDA, os custos financeiros e emocionais
incorridos pelas famílias e amigos responsáveis pelos cuidados de
pacientes com SIDA e o custo para as famílias e a sociedade pelo
cuidado de crianças órfãs de pacientes de SIDA.

Exemplo de uma perspectiva de
paciente/cliente

Um exemplo da perspectiva do paciente/cliente é a diferença em
custos entre as opções de cuidados ambulatórios e hospitalares (por
ex., absentismo ao trabalho, perturbação na vida familiar e tempo de
recuperação) que pode influenciar a preferência de um paciente por
uma outra opção.

Exemplo da perspectiva do pagador

Um exemplo da perspectiva do pagador seria uma análise do
impacto de uma lei determinando a obrigação por parte do governo
de cobrir os custos do tratamento anti-retroviral.

Exemplo da perspectiva do prestador

A perspectiva do prestador é apropriada, por exemplo, quando são
avaliados os custos e benefícios de estabelecer e operar uma clínica
móvel de aconselhamento e testagem voluntária (ATV). Da
perspectiva de uma clínica, os custos médicos directos seriam
incluídos mas as perdas de produtividade associadas às visitas de
ATV de um paciente a uma clínica móvel não seriam incluídas.

Exemplo de uma perspectiva do sistema de
cuidados de saúde.

A utilização de uma perspectiva do sistema de cuidados de saúde
pode proporcionar uma estimativa mais completa dos custos e
resultados médicos verdadeiros de tratar infecções sexualmente
transmissíveis do que uma estimativa de uma categoria única de
pagadores e prestadores.

Exemplos de custos directos

Entre alguns exemplos de custos directos, refere-se: medicamentos
e produtos farmacêuticos, suprimentos médicos, custos de
hospitalização, materiais e pessoal.

Exemplos de custos indirectos

Entre alguns exemplos de custos indirectos, refere-se: custo de
deslocação do paciente para o hospital ou clínica e serviços públicos
associados à administração do procedimento por parte da instalação.

Exemplos de perdas de produtividade

Entre alguns exemplos de perda de produtividade, refere-se: níveis
reduzidos de produção, tempo usado para receber cuidados de
saúde, remuneração futura perdida devido ao tempo de ausência do
trabalho devido a uma doença inesperada, uma morte prematura e a
prestação de cuidados a um membro familiar doente.

G
Produto Interno Bruto (PIB)

I

Topo
Os valores totais de mercado de bens e serviços produzidos por
trabalhadores e o capital no interior das fronteiras de um país
durante um dado período (regra geral 1 ano).
Topo

Custos incrementais

O aumento ou redução de custos em consequência da adição ou
subtracção de uma unidade de produção ou rendimento. Isto é
também referido como custo marginal, a mudança em custo
relacionada com uma mudança em actividade.

Insumos (Inputs)

Recursos que são usados num programa, incluindo carga horária do

pessoal, verbas, equipamento, instalações e tempo em regime
voluntário.
M

Topo

Preço de mercado

O preço pelo qual um recurso é comercializado no mercado.

Modelo

Proporciona uma representação simplificada mas, contudo, correcta
da realidade. Os modelos podem ser usados em avaliações
económicas para representar o trabalho de uma intervenção,
programa ou política. Um modelo tem como base um conjunto de
pressupostos derivados de factos já conhecidos relacionados com a
questão de saúde de interesse ou o impacto de programas e
intervenções. As informações usadas para construir um modelo
podem ser obtidas de diversas fontes (por ex., ensaios clínicos,
orientações ou estudos anteriormente publicados), resultando, por
conseguinte, na flexibilidade das fontes. Os modelos são úteis
quando os dados concretos são escassos, não fiáveis ou não estão
disponíveis ou quando o investigador pretende concentrar-se em
elementos essenciais para o programa sem ser sobrecarregado por
detalhes que podem ser relevantes apenas para a área geográfica na
qual o programa opera, para a população que serve ou para as
idiossincrasias dos seus gerentes. A vantagem predominante no que
diz respeito à utilização de um modelo é a sua dependência em
valores estimados ao contrário de medidos.

O

Topo

Análise de sensibilidade unidireccional

Uma análise de sensibilidade na qual uma variável difere do cenário
de caso-base.

Medida de resultado

Uma unidade de medida usada para avaliar a eficácia de um
programa ou de uma intervenção.

P
Estudo prospectivo

Q
Anos de Vida Ajustados pela Qualidade
(AVAQ)

R
Estudo retrospectivo

Topo
Recolhe dados de custos e de resultados após o início do estudo.
Para além de dados de linha de base que são recolhidos tipicamente
antes do início do programa, a recolha de dados ocorre em
simultâneo com a implementação do programa e deve prolongar-se
enquanto os custos e benefícios relevantes decorrem. Os estudos
prospectivos são muitas vezes baseados em ensaios clínicos
aleatórios (ECA). Estes ensaios são vantajosos para os
investigadores porque lhes dão maior controlo sobre o tipo e
qualidade dos dados que são obtidos do programa em avaliação. O
investigador pode decidir exactamente que custos e benefícios são
necessários para a análise e garantir o seu respectivo registo. O
estudo prospectivo é considerado padrão entre os formatos de
estudos usados em avaliações económicas. Os estudos prospectivos
podem ter desvantagens. Como os estudos prospectivos recolhem
dados de custos e benefícios simultaneamente, isto pode ser moroso
e resultar numa utilização intensiva de recursos. São também
susceptíveis a enviesamentos do observador.
Topo
Uma medida de resultado frequentemente usada em análises da
relação custo-qualidade que incorpora a qualidade ou desejabilidade
de um estado de saúde com a duração da sobrevivência. A qualidade
de vida é integrada à duração de vida usando uma fórmula
multiplicativa.
Topo
Este estudo trata custos que já foram incorridos e resultados que
foram realizados quando o estudo é iniciado. Os dados de custos e
resultados podem ser extraídos de diversas fontes (por ex.,
anteriores orçamentos de programas, registos médicos de pacientes
ou bases de dados existentes). A fase de recolha de dados dura
apenas enquanto o investigador necessita de extrair dados das
fontes de dados seleccionadas. Os estudos retrospectivos têm
normalmente a vantagem de economizar tempo e recursos no

processo de recolha de dados porque, quando o estudo é iniciado, os
custos e os resultados já foram incorridos. A principal desvantagem
dos estudos retrospectivos é que o investigador não está envolvido
com o processo de recolha de dados. Por conseguinte, os dados
disponíveis podem não ser tão abrangentes ou detalhados quanto o
que se pretende.
T

Topo

Custos tangíveis

Custos que são concretos e quantificáveis (por ex., dólares).

Teste os seus conhecimentos:
Resposta No.1

As análises da relação custo-eficácia comparam duas intervenções
distintas (por ex., vacinas, tratamentos, etc.) que oferecem
protecção contra a mesma doença.

Teste os seus conhecimentos:
Resposta No. 2

As análises da relação custo-utilidade comparam a vida sem uma
infecção por VIH à vida com uma infecção por VIH que está a ser
tratada. Embora a TAR prolongue a vida dos pacientes de VIH, os
anos ganhos com a TAR podem não ter o mesmo valor para o
paciente do que os anos antes de contrair a infecção por VIH, porque
os medicamentos podem ter efeitos secundários e podem ser difíceis
de tomar. Assim, um paciente pode avaliar um ano com TAR como
valendo apenas 90 por cento de um ano saudável.

Teste os seus conhecimentos:
Resposta No. 3

As análises de custo-benefício devem ser realizadas de forma a
determinar os custos e benefícios de prover a TAR a um funcionário
de uma empresa. Por exemplo, uma vez que é muito dispendioso
formar e recrutar trabalhadores mineiros, a infecção por VIH nos
funcionários resultou numa perda considerável de produtividade.
Quando os mineiros ficaram doentes devido ao VIH ou quando
morreram em consequência do VIH/SIDA, houve um custo para
substituí-los ou não havia ninguém para fazer o seu trabalho. Por
esta razão, esta empresa de exploração mineira decidiu que os
benefícios ultrapassavam os custos.

U
Utilidade
W
Critério da OMS para a relação
custo-eficácia

Topo
Uma medida quantitativa da força de um resultado preferido.
Topo
O critério da OMS foi concebido para ser utilizados com os anos de
vida ajustados pela incapacidade.
O custo descontado por ano de vida ganho para adolescentes e
adultos é de US$ 334 e US$ 613, respectivamente Para calcular o
número de anos de vida ganhos, os autores do estudo multiplicaram
a infecção por VIH descontada prevenida em diversas idades, pela
esperança de vida naquela faixa etária, menos os anos de
sobrevivência que teriam ocorrido em qualquer caso com VIH e
disponibilidade de tratamento (8 anos mais 14 anos = 22 anos).
Segundo a OMS, o PIB per capita, ajustado pela paridade do poder
de compra naquele país, pode ser usado para definir limiares para a
relação de custo-eficácia. Assim, as intervenções para as quais o
custo adicional incorrido para ganhar um ano de vida ajustado pela
qualidade é inferior ao PIB per capita do país são consideradas como
sendo muito eficazes relativamente ao custo.
Considerando que o PIB per capita no Ruanda (baseado em
estimativas de 2007) é de US$ 355, a circuncisão masculina (CM)
para adolescentes é ligeiramente inferior ao PIB/per capita/ano de
vida ganho e, por conseguinte, altamente eficaz em termos de custo,
enquanto a CM para adultos é inferior a dois PIB/per capita/ano de
vida ganho e, por conseguinte, potencialmente eficaz em termos de
custo.

