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O Viés do praticante… 



Como o Inca define e incorpora novos 
tratamentos e garante qualidade e 

agilidade?  
 

Como vê a questão da judicialização dentro 
desse contexto?  



Definir e incorporar novos 
tratamentos 



“O aumento dos custos de saúde desafia 
as fontes pagadoras governamentais e 
privadas, refletindo as mesmas forças 
subjacentes.  
 
Gasto em saúde consumiu 8% da 
economia americana em 1975, e 
atualmente cerca de 16% do PIB  
 
... A maior parte deste gasto crescente 
não resulta do aumento da prevalência 
de doenças, mas a partir do 
desenvolvimento e difusão das novas 
tecnologias médicas.” 

O desafio da elevação dos custos em 
saúde 



Orçamentos de Saúde 

PIB 

Expectativas: 

profissionais  

e pacientes 

Sobrecarga  

de Informação 

• 20.000 jornais médicos 

• 2 mill. artigos biomédicos/ ano 

• 20.000 sites relacionados com saúde 

• “Grey literature” 

• ECC publicados: 

      - anos 60 : 100/ano 

      - anos 90 : 10.000/ano 

Novas Tecnologias 

• 15 novos produtos/dia 
• Novos modelos a cada 8-9m  
(Fergal, FDA, June 2001) 

Tecnologias 



Copyright © American Society of Clinical Oncology

Meropol, N. J. et al. J Clin Oncol; 25:180-186 2007 

Fig 2. Health expenditures and gross domestic product (GDP) per capita worldwide 



Pais     Anos Gasto/Perssoa (US $)        % PIB 
 
Australia    83  2,519     9.5 
Canada    83  2,669     9.9 
Ireland    81  2,860     7.3 
Japan    86  2,662     7.9 
Monaco    85  4,587     9.7 
Singapore   82  964      4.5 
Spain    83  1,541     7.7 
Switzerland   83  5,035     11.5 
U K     81  2,428     8.0 
U S     80  5,711     15.2  

Longevidade e gastos 

Meropol, N. J. et al. J C O; 25:180, 2007 
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Drogas em oncologia e novas 
tecnologias 

 

• A maior pressão financeira vem do pagamento dos 
custos de novas drogas e do maior número de 
pacientes que recebem um número crescente de 
novos tratamentos 

• A despesa com drogas oncológicas cresce 20 – 30% 
ao ano 

• O número de pacientes recebendo tratamentos 
ativos cresce 7% ao ano 



Avaliação econômica do Trastuzumabe na 
adjuvância: Bélgica 

 

 

• 6628 casos na Bélgica em 1998 

• 45% estadios II e III / 20-25% c-erb (+) 

 = € 25.569.084/ano 

• Só no RJ temos cerca de 8000 casos ano !!! 

M Neyt, Annals of Oncology 2006;17:381 



Brasil - quimioterapia 

Ano Valor 

2008 1.080.114.796,79 

2009 1.223.702.027,76 

2010 1.388.850.261,08 

2011 1.435.529.290,86 

 

 

• Incremento de >30% 

• Sem grandes 
incorporações 

Fonte – DATA SUS 
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Orçamento do PNI para Aquisição de Imunobiológicos.  
 Brasil, 1995 a 2008 

Fonte: CGPNI/DEVEP/SVS/MS 
1995: R$ 94,5 milhões (U$ 43,5 milhões) 

2007: R$ 783 milhões (U$ 373 milhões) 

2008; R$ 610 milhões ( U$ 273,5 milhões)  



Estimativa para a vacina HPV 

• Considerando 3.209.381 meninas (IBGE, 2007).  

• Considerando só o custo da vacina (preço-
fábrica)  

• Gasto de R$ 3.143.203.563,78 

• PNI/2008 a R$ 783.700.000. 

• Necessidade de quintuplicar orçamanto…  



Trastuzumabe (CID C50) 

• Registro ANVISA para tratamento 

– Paliativo até a progressão 

– Adjuvante por 52 semanas 

• Considerando 49400 casos para 2008 todas 
com 50kg, teriamos que tratar 5557 mulheres 
(custo amp 440mg = R$ 6688,42) x 52 sem x 2 
mg = R$ 439.221.024,00   

 

www.comprasnet.go.gov.br/admssce/sce/registro_ata.asp?intNumeroLicitacao=13312 



Outras demandas 

• Sorafenibe – R$ 6.700,00 

• Sunitinibe – R$ 17.400,00 

• Erlotinibe – R$ 6.100,00 

• Everolimus – R$ 6.300,00 

• Temozolamida – R$ 8.250,00 

• Vemurafenibe – R$ 7.900,00 

• Lutécio 

• SPECT 

• etc... 

 

• Cardiologia 

• Neurologia 

• Endocrinologia 

• Ortopedia 

• Geriatria 

• Terapia Intensiva 

• etc... 



Mais recursos? vs Melhor gestão? 

 

 



Sistema de Saúde 

• Melhorar e proteger a saúde das pessoas (OMS, 
2000).  

• Outros objetivos também importantes:  
– promover a eqüidade no financiamento da atenção à saúde; 

– atender às expectativas da população no que se refere às condições de 
atendimento (responsiveness). 

– redução das desigualdades, de modo a incrementar a posição dos 
indivíduos em pior situação (the worst-off).  

– elevação do nível de bem-estar de suas populações.  

• Avaliar o desempenho deste sistema é uma 
obrigação do governo, gestores, pesquisadores e 
usuários 



País 

Gastos totais em 
saúde em % do 

PIB 
 

Gastos privados 
em saúde como 
% do gasto em 

saúde 

Gastos gerais em 
saúde como % 
dos gastos do 

governo 

Gastos per capita 
US$ 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 

India 4.4 4.2 74.0 69.7 3.6 3.7 20 44 

China 4.6 5.1 61.7 47.5 10.9 12.1 43 191 

Colombia  7.3 7.6 29.3 28.9 21.4 19.3 184 392 

Russian Federation 5.4 5.6 40.1 36.6 12.7 8.5 96 476 

South Africa  8.5 9.2 59.5 56.2 10.9 11.4 251 521 

Mexico 5.1 6.5 53.4 51.6 16.6 11.9 328 525 

Argentina 9.0 9.5 44.6 33.6 14.7 22.2 689 734 

Brazil 7.2 8.8 59.7 56.4 4.1 5.9 265 734 

Uruguay 8.5 8.4 27.7 34.7 20.5 20.2 584 787 

Chile 8.3 8.4 58.4 52.4 14.1 16.2 405 802 

Spain 7.2 9.6 28.4 26.4 13.2 15.2 1,040 3,032 

UK 7.0 9.8 20.8 15.9 15.1 16.0 1,759 3,440 

Canada 8.8 11.4 29.6 29.4 15.1 18.3 2,089 4,519 

France 10.1 11.9 20.6 22.1 15.5 16.3 2,203 4,840 

Netherlands 8.0 12.0 36.9 14.3 11.4 18.4 1,925 5,751 

USA 13.4 17.6 56.8 52.3 17.1 19.6 4,703 7,960 
Fonte OCDE 



Banken , 2004 

Capacidade de influência 

Medicamentos 





• Objetivo 
– Analisar a eficiência na provisão de serviços de saúde 

no Brasil em relação aos países da OCDE 

• Variáveis 
– Gastos com saúde per capita 

– Esperança de vida ao nascer para homens e mulheres 

– Mortalidade infantil e índice de sobrevivência infantil 

– Anos de vida recuperados por doenças transmissíveis, 
não transmissíveis e causas externas 

 



Inputs: gasto com saúde per capita (US$ PPP) 
Outputs: esperança de vida ao nascer para homens, esperança de vida ao nascer para mulheres, 
índice de sobrevivência infantil, anos de vida recuperados por doenças transmissíveis; anos de 
vida recuperados por doenças não-transmissíveis e anos de vida recuperados por causas 
externas. 



Inputs: gasto com saúde per capita (US$ PPP); 
Outputs: esperança de vida ao nascer para homens, esperança de vida ao nascer para mulheres, 
índice de sobrevivência infantil, anos de vida recuperados por doenças transmissíveis; anos de 
vida recuperados por doenças não-transmissíveis e anos de vida recuperados por causas 
externas. 

“Gestão vs Estrutura” 



Inputs: gasto com saúde per capita (US$ PPP); 
Outputs: esperança de vida ao nascer para homens, esperança de vida ao nascer para mulheres, 
ISR, anos de vida recuperados por doenças transmissíveis; anos de vida recuperados por doenças 
não-transmissíveis, anos de vida recuperados por causas externas e população (variável não-
discricionária). 

Variáveis ambientais: 
População; área geográfica; e densidade demográfica 



MEDIDAS PARA MELHORA DA 
EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE 

S. Peiró et al / Gac Sanit. 2011;25(2):95 
 



Melhorando o sistema… 

• Transparência 
• Desenho e estrutura de rede 
• Assistência 
• Gestão de demanda 
• Avaliação de tecnologias em saúde 
• Atenção primária 
• Preços 
• Gestão de pessoas 
• Macro e meso gestão 

 
 
 
 
 



E NO BRASIL?... 



Consolidação da ATS no Brasil 

• Investimento em capacitação 

• BRATS, criação e fortalecimento da Rebrats 

• Aprovação da Política Nacional de Gestão de 
Tecnologias em Saúde (2009) 

• Encontro do Health Technology Assessment 
International no Brasil 
– “ATS e sustentabilidade dos sistemas de saúde nos 

próximos10 anos” 

• Estruturação da CONITEC 



PNGTS - Objetivo Geral 

“Maximizar os benefícios de saúde a 

serem obtidos com os recursos 

disponíveis, assegurando o acesso 

da população a tecnologias efetivas 

e seguras, em condições de 

eqüidade”.  



Lei n°12.401/2011 

 

• Altera a lei do SUS (8080/90), 
define assistência terapêutica 
integral e determina a forma como 
será feita a incorporação 
tecnológica no sistema. 

 

 



Incorporação Tecnológica (1) 

• São atribuições do Ministério da Saúde a 
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo 
SUS de tecnologias em saúde, bem como a 
constituição ou a alteração de PCDT. 

• A Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (CONITEC) prestará 
assessoramento ao Ministério da Saúde 



• O relatório da CONITEC leva em consideração:  

 

• I - as evidências científicas sobre a eficácia, a 
acurácia, a efetividade e a segurança do 
medicamento, produto ou procedimento objeto 
do processo, acatadas pelo órgão competente 
para o registro ou a autorização de uso;  

• II - a avaliação econômica comparativa dos 
benefícios e dos custos em relação às tecnologias 
já incorporadas  

 

Incorporação Tecnológica (2) 



Fluxo de Incorporação 

CONITEC (SE) recebe 
pedido de incorporação 
e avalia a conformidade 

documental 

CONITEC (SE) analisa os 
estudos apresentados 

pelo demandante 

CONITEC (SE) solicita 
estudos e pesquisas 
complementares, se 

necessário 

CONITEC (Plenário) 
analisa relatório, faz 

recomendação e 
parecer conclusivo  

CONITEC (SE) submete 
parecer à consulta 

pública (CP) e avalia as 
contribuições 

CONITEC (Plenário) 
ratifica/retifica a 
recomendação 

Secretário da SCTIE 
avalia se haverá 

audiência pública 

CONITEC (SE) realiza 
audiência pública se 
Secretário da SCTIE 

solicitar  

Secretário da SCTIE 
avalia relatório , decide 

e publica no DOU 



Resumo executivo 
 

• Motivo da solicitação; Natureza da tecnologia  

• Informações a respeito da necessidade de uso de outras tecnologias de 
apoio, de diagnóstico ou terapêuticas 

• Comparador principal (o comparador deve ser a tecnologia atualmente 
disponível no SUS. No caso de não haver, citar o padrão-ouro) 

• Descrição dos principais desfechos clínicos dos estudos apresentados 
nessa proposta  

• Tipo de avaliação econômica realizada 

• Razão incremental (custo-efetividade / custo-utilidade) ou diferença de 
valor (custo-minimização / custo-benefício) 

• Valor proposto para a incorporação    

• Estimativa anual do número de pacientes que poderão utilizar a 
tecnologia nos primeiros 5 anos: 

• Estimativa de impacto orçamentário no SUS, na abordagem 
epidemiológica, para os primeiros 5 anos de utilização    



Impressões 

• Processo em construção (muitos avanços em 
pouco tempo) 

• Viés & conflitos de interesse sempre presentes 
• Impõe:  

– refinamento das demandas 
– qualificação das respostas 

• Permite uma maior transparência no processo 
• Hierarquiza as demandas em termos de custos e 

ganhos incrementais (auxilia na utilização dos 
recursos) 
 



Agenda 

• Capacitação para melhor gestão 

• Ajustes no orçamento da saúde 

• Protocolos clínicos e diretrizes 

• Estudos clínicos (iniciativa do investigador) 

• Plataforma para produção de genéricos 

• Inovação e Monitoramento do Horizonte 
Tecnológico 

 



Mais recursos? vs Melhor gestão? 

 

 



Mais recursos! & Melhor gestão! 

 

 



"Como vê a questão da 
judicialização dentro desse 

contexto?"  



Judicialização 

• Fenômeno jurídico-social que se iniciou nos 
anos 90 com a infecção pelo HIV e que hoje 
avança de forma expressiva buscando acesso à 
medicamentos e tratamentos no SUS. 
– Internação hspitalar (leucemia aguda) 

– Distúrbio bipolar grave 

– Dooenças raras neurodegenerativas 

– Ampliação de vagas de UTI 

– Custeio de tratamento no exterior 



Características 

• Maioria dos pedidos é individual e tem sido 
deferida com base na prescrição apresentada 
pelo reivindicante 

• A prescrição contempla medicamentos 
incorporados ou não incorporados pela 
assistência farmacêutica do SUS (alguns ainda 
sem registro na ANVISA) 

• Crescimento exponencial das demandas e dos 
gastos com medicamentos 

Ciência e Saude Coletiva, 2010;15(5):2405 



Impacto 

• ...metade do orçamento à saúde no Rio Grande do 
Sul é consumido no cumprimento de decisões 
judiciais, cujo montante saltou de R$ 9 milhões em 
2005 para R$ 22 milhões em 2006 (AMARAL, 
2011).  

• ...em 28/4/2011, noticiou o jornal O Estado de São 
Paulo (BASSETTE, 2011) que os gastos do 
Ministério da Saúde para cumprir decisões judiciais 
com o fornecimento de medicamentos de alto 
custo aumentaram mais de 5.000% de 2005 a 
2010. Foram gastos R$ 2,24 milhões em 2005 
contra R$ 132,58 milhões em 2010.  
 
 



Balanço entre indivíduo e coletivo 

• Garantir acesso a 
medicamentos aprovados e 
inclusos nas listas de 
assistência Farmacêutica 

• Induzir soluções quando 
novas tecnologias tenham 
grande impacto na saúde  

• Medicamentos não 
incluídos 
– Sem registro na ANVISA 

– Registro recente 

– Fora de indicação (off label) 

– Custo efetividade 
questionável 

– Impacto orçamentário 
proibitivo 

– Diversas demandas 
concomitantes (custo de 
oportunidade) 



Acesso a novas tecnologias: outras 
perspectivas 

• Canadá: 

– Princípio # 1: Todos os canadenses devem ter acesso 
eqüitativo aos medicamentos contra o câncer ao 
longo da sua vida. 

– Princípio # 2: Todos os canadenses devem ter acesso à 
gama de medicamentos contra o câncer disponíveis 
em outros países comparáveis através de processos de 
aprovação transparentes e eficientes. 

– Princípio # 3: Custos de medicamentos contra o 
câncer são uma responsabilidade partilhada. 

http://www.ppforum.ca/sites/default/files/cancer_drug_costs_report.pdf 



País 

Gastos totais em 
saúde em % do 

PIB 
 

Gastos privados 
em saúde como 
% do gasto em 

saúde 

Gastos gerais em 
saúde como % 
dos gastos do 

governo 

Gastos per capita 
US$ 

2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 

India 4.4 4.2 74.0 69.7 3.6 3.7 20 44 

China 4.6 5.1 61.7 47.5 10.9 12.1 43 191 

Colombia  7.3 7.6 29.3 28.9 21.4 19.3 184 392 

Russian Federation 5.4 5.6 40.1 36.6 12.7 8.5 96 476 

South Africa  8.5 9.2 59.5 56.2 10.9 11.4 251 521 

Mexico 5.1 6.5 53.4 51.6 16.6 11.9 328 525 

Argentina 9.0 9.5 44.6 33.6 14.7 22.2 689 734 

Brazil 7.2 8.8 59.7 56.4 4.1 5.9 265 734 

Uruguay 8.5 8.4 27.7 34.7 20.5 20.2 584 787 

Chile 8.3 8.4 58.4 52.4 14.1 16.2 405 802 

Spain 7.2 9.6 28.4 26.4 13.2 15.2 1,040 3,032 

UK 7.0 9.8 20.8 15.9 15.1 16.0 1,759 3,440 

Canada 8.8 11.4 29.6 29.4 15.1 18.3 2,089 4,519 

France 10.1 11.9 20.6 22.1 15.5 16.3 2,203 4,840 

Netherlands 8.0 12.0 36.9 14.3 11.4 18.4 1,925 5,751 

USA 13.4 17.6 56.8 52.3 17.1 19.6 4,703 7,960 
Fonte OCDE 



Importância do Sistema de Saúde 

• O sistema de saúde é determinante para 
qualquer tecnologia biomédica 

 

• “Levar os direitos a sério significa também levar a 
escessez a sério” 

 

• Zelar  pelo desempenho deste sistema é uma 
obrigação do governo, gestores, pesquisadores e 
usuários  



A melhor decisão na perspectiva 
individual… 

• "Teoria dos jogos” 

• …dois indivíduos conspiram para cometer um 
crime. Detidos fora do local do delito, são 
conduzidos à delegacia e encaminhados a 
celas separadas, onde permanecem 
incomunicáveis. A autoridade policial 
promove a investigação, e conclui que as 
provas contra eles são escassas.  

 

 Alcântara, CEJ, 2012;57:88 



• Decide o delegado, então, propor a cada um dos 
suspeitos o seguinte acordo: se ele confessar o 
roubo e seu parceiro não confessar, ele será 
libertado em decorrência de sua cooperação com 
a polícia, enquanto seu parceiro (que não 
confessou) ira ́ amargar quatro anos na 
penitenciária estadual. Se, ao contrário, ele não 
confessar, mas seu parceiro o fizer, será ele a 
enfrentar os quatro anos na penitenciária 
estadual, enquanto o seu parceiro será libertado.  

 



• Caso ambos confessem, a cooperação de cada 
um deles perde o valor como denúncia do 
comparsa e ambos enfrentam uma pena de 
dois anos na prisão estadual (sanção inferior 
aos quatro anos, em virtude da confissão de 
ambos). Finalmente, embora a polícia não os 
informe a respeito, eles sabem que se 
nenhum dos dois confessar, ambos serão 
soltos após um ano de detenção, por 
vadiagem  

 



• Analisando as opções de cada acusado, nota-se que 
a melhor decisão individual é confessar, pois, ao 
agir assim, havera ́ pelo menos dois anos a menos 
de prisão, independentemente do que o outro 
prisioneiro fizer. A melhor estratégia geral, no 
entanto, é a de cooperação: nenhum confessa, e 
ambos permanecem reclusos pelo tempo mínimo. 
Tal cooperação, entretanto, não é possível, uma vez 
que eles não podem se comunicar. Como não 
sabem e tampouco têm controle sobre o que o 
outro vai fazer, acabam confessando – ambos. O 
resultado para os dois é uma pena de dois anos.  



• o notável na situação é que os jogadores não 
optam pelo melhor resultado possível, que 
seria de um ano para cada um, caso os dois 
não confessassem. Dessa forma, os agentes 
aceitam resultados sub-ótimos dependendo 
das condições estabelecidas pelo jogo. Em 
termos de teoria econômica, isso significa um 
afastamento da hipótese básica de que os 
agentes sempre tomam decisões 
maximizadoras.  

 



• em determinados processos de interação 
estratégica, o fato de cada jogador buscar o 
melhor para si leva a uma situação que não é 
a melhor para todos.  

 



• Prevê a Constituição o direito à saúde, 
impondo ao Estado o dever de garantir aos 
cidadãos as ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. Para 
implementar essa missão, dispõe o Estado de 
determinado volume de recursos. Trata-se, 
pois, de um bem jurídico coletivo, a ser 
usufruído por todos os cidadãos.  

 



• Analisando estrategicamente as suas opções, 
cada um dos cidadãos, independentemente 
de sua condição financeira, percebe que a 
melhor escolha individual é exigir e usufruir 
do maior número possível de ações e serviços 
de saúde do Estado, mesmo que não previstos 
no rol das políticas estabelecidas, e qualquer 
que seja o seu custo.  

 



• Como não têm conhecimento nem ingerência 
sobre o que os outros vão fazer, optam por 
exigir judicialmente todas as prestações que 
desejam, pois acreditam que o Estado, que 
possui um orçamento de enormes proporções, 
pode custea ́-las sem nenhum problema.  

 



• Porém um número cada vez maior de pessoas 
age desta forma. Cada um, isoladamente, 
ajuíza uma demanda, pleiteando a melhor 
prestação de saúde possível. O resultado para 
a concessão destes diversos pleitos individuais 
– decorrentes de uma estratégia não 
cooperativa de cada um dos agentes − é o pior 
possível: o colapso do próprio sistema de 
saúde.  

 



• Tem-se aí, pois, um exemplo evidente de uma 
“tragédia dos comuns”, que pode ser gerada 
pela reprodução de condutas não 
cooperativas em ações que envolvem a 
coletividade na área da saúde pública.  

 

Alcântara, CEJ, 2012;57:88 



Como enfrentar este desafio? 

• “Toga e jaleco de mãos dadas” 

• Mais recursos e mais gestão na saúde 

• Investimento em melhorias no sistema de 
saúde 

• Processo estruturado de análise das 
demandas 





  

              OBRIGADO 


