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Abstract

Introdução

Coverage policies, elaboration of clinical guidelines, and health services evaluation and management are increasingly dependent on formal
technology assessments in developed countries.
The objective of this study was to identify methodological and operational barriers, as well as
strategies to enhance technology assessment activities, with a focus on Brazil. Methodological
limitations to the elaboration of systematic reviews and economic evaluations were reviewed,
including equity considerations, as well as attempts to overcome those problems; regulatory
efforts in developed countries are acknowledged
as a lever for methodological advances in the
field. Operational barriers to the elaboration
and utilization of technology assessment reports
in Brazil are related to the adequacy and availability of relevant data as well as to the scarcity
of trained researchers and decision-makers. Besides political barriers, constraints to the implementation of technology assessment recommendations are generally posed by methodological
and transferability limitations, by communication deficits, and by factors related to the decision-making context external to the assessment
itself, like availability of resources, budget flexibility, and transactional costs.

A avaliação tecnológica em saúde (ATS) é, na
atualidade, em países desenvolvidos, um subsídio importante para decisões sobre cobertura
de tecnologias/procedimentos e para a elaboração de diretrizes clínicas e, portanto, para os
processos de planejamento/gerência e avaliação de serviços e programas, tanto ao nível nacional quanto ao nível de cada serviço. Ela ainda é questionada, todavia, em nosso país, como
sendo um mero recurso tecnocrático vinculado
ao pensamento neoliberal de contenção de gastos no setor, por compreender “a utilização de
critérios de eficiência econômica”, o que simplifica a questão da falta de recursos e os problemas da baixa efetividade, eficiência e qualidade dos serviços de saúde no país.
Vale lembrar, a esse respeito, que a defesa
vigorosa de programas de saúde baseados em
evidências científicas de seus efeitos e custos
relativos tem início na década de 70, com um
conhecido pensador e defensor do National
Health Service inglês, Archie Cochrane 1. Ele
deu nome à Cochrane Collaboration, uma organização internacional, de origem inglesa,
sem objetivos lucrativos, que vem trabalhando
no desenvolvimento de metodologias e de estudos do tipo revisão sistemática de efeitos de
tecnologias, componente vital das ATSs, sendo
atualmente ativa em numerosos países, inclusive o Brasil, e em praticamente todos os cam-
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pos da medicina 2. Por outro lado, o advento da
avaliação tecnológica na área da saúde ocorreu
em meados da década de 70, enquanto um
programa do Congresso dos Estados Unidos,
centrado inicialmente na questão da segurança dos equipamentos. Essa iniciativa foi logo
seguida pelo Ministério da Saúde dos Estados
Unidos e do Canadá, com o objetivo de avaliar
a utilidade ou não de certas tecnologias/procedimentos para enfrentar problemas de saúde 3.
Atualmente, as decisões sobre cobertura de
tecnologias/procedimentos por parte dos governos dos países desenvolvidos, cada vez
mais, dependem de avaliações tecnológicas
formais 4,5,6,7.
As ATSs são estudos complexos que procuram sintetizar os conhecimentos produzidos sobre as conseqüências para a sociedade da utilização das tecnologias de atenção à saúde (promoção e prevenção, inclusive), com o objetivo
primeiro de subsidiar decisões relativas à difusão e incorporação de tecnologias, particularmente as relacionadas ao registro e ao financiamento de seu uso. As ATSs supõem a análise
de efeitos benéficos (eficácia e acurácia) e indesejados (colaterais e adversos) de uma tecnologia em condições ideais, a análise da efetividade (probabilidade de benefício em condições ordinárias, locais) e o exame comparativo
da relação desses efeitos, e do valor atribuído a
esses efeitos, com os gastos correspondentes
de recursos (análises custo-efetividade e custo-utilidade) para diferentes alternativas tecnológicas. Além disso, as ATSs procuram considerar as dimensões eqüidade, cultura e ética.
As ATSs são utilizadas para selecionar dentre alternativas (tecnologias individuais ou conjuntos tecnológicos) para lidar com uma mesma necessidade/problema de saúde. Também
são úteis, embora com mais limitações, para
selecionar conjuntos tecnológicos na forma de
programas (um programa pode corresponder a
vários conjuntos de tecnologias) destinados a
diferentes problemas de saúde, como etapa
técnica do processo de seleção de prioridades.
As ATSs são ainda importantes para o planejamento e a gerência de serviços de saúde enquanto subsídio crítico à elaboração de diretrizes clínicas baseadas em evidências. Possibilitam então atividades de avaliação/monitorização dos serviços, fornecendo elementos fundamentais à elaboração de padrões de qualidade (estrutura, processo e resultados) baseados em evidências. Tais diretrizes clínicas e padrões de qualidade têm sido instrumentos importantes para a melhoria da qualidade e eficiência da atenção nos sistemas de saúde mais
avançados.
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Por outro lado, ainda são prevalentes, entre
os nossos sanitaristas, dois mitos que, de certa
forma, negam a necessidade de ATSs e implicam também uma simplificação e até banalização de parte da função de planejamento e
gerência de serviços e sistemas de saúde: (a) o
da existência de ações de prevenção primária
para praticamente todos os problemas de saúde, invariavelmente mais eficientes que ações
curativas e geralmente suficientes, se adequadamente utilizadas, para se enfrentar as necessidades de saúde relevantes; (b) o de que a opinião das sociedades médicas, ou de médicos e/
ou a opinião da população sobre as necessidades de serviços de saúde, inclusive de tecnologias e de procedimentos, é uma base satisfatória/suficiente para a tomada de decisão e para
a avaliação de serviços de saúde nos diferentes
níveis.
Vários fatores incrementaram a elaboração
de ATSs, a partir da década de 80, pelos governos de países desenvolvidos e, mais tarde, também por grandes corporações do setor. Informes sobre o uso irracional, do ponto de vista
da população, de tecnologias e procedimentos
apontavam larga utilização de tecnologias sem
evidência de benefício e vice-versa, utilização
de tecnologias fora das condições nas quais
apresentam eficácia/acurácia significativa e
grande variação no uso de tecnologias sem variação correspondente dos resultados. Além do
mau uso, o crescente número de tecnologias
disponíveis foi também importante em gerar o
fator provavelmente mais decisivo para o incremento das ATSs, o rápido aumento dos custos
e a conseqüente crise dos orçamentos do setor
saúde dos anos 80 nos países desenvolvidos 5.
A permanência da crise deveu-se, em boa
parte, ao continuado fascínio das novas tecnologias, nem sempre melhores 8 e quase sempre
mais caras 9, nem sempre substituindo, mas freqüentemente complementando e sobrepondo
tecnologias já existentes. Fascínio sempre emulado pela eficiente máquina de propaganda da
indústria de insumos e de serviços 10, que resultou em um escopo cada vez maior de procedimentos cobertos, especialmente no aumento
espetacular do gasto com drogas, e afetou, de
forma cada vez mais dramática, não apenas o
setor público, mas também o dos planos e seguros de saúde, servindo de argumento para o
aumento dos prêmios e para estilos agressivos
de managed care.
Após multiplicar o valor dos orçamentos
em saúde, a recrudescência da crise ao início
do século XXI e os relativamente magros, embora positivos, resultados da atenção à saúde em
geral reiteram o argumento de que os governos
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precisam enterrar o Estado mínimo e tomar, de
verdade, a decisão de se organizar para utilizar,
de forma mais eficiente, do ponto de vista da
população, os fantásticos, ainda que insuficientes, recursos gastos em saúde, para produzir
mais saúde, mais qualidade, mais valor 11.
Na prática, entretanto, existem muitas dificuldades/barreiras para a elaboração, a utilização e a implementação das ATSs no cotidiano
dos serviços em todo o mundo e particularmente no Brasil.
A incipiência crônica das atividades e da
aplicação da ATS pelo governo brasileiro tem
expressões bastante visíveis na política de financiamento/cobertura de procedimentos 12.
As falhas no desenho de mecanismos regulatórios, na delimitação de critérios e no desenvolvimento de normas e instrumentos para a entrada e difusão inicial de tecnologias de saúde
no país têm propiciado a seleção freqüentemente inepta, do ponto de vista da população
brasileira, da cesta de procedimentos de saúde
compreendidos pela tabela SUS/rol Agência
Nacional da Saúde 13,14 e também a precária
delimitação das condições clínicas e de estrutura dos serviços em que tais procedimentos
devem ser utilizados. Assim, o processo de seleção de prioridades e de delimitação do conteúdo dos programas de saúde pelos tomadores
de decisão em diferentes níveis não tem, em
geral, base em evidências científicas de eficácia e de custos economicamente vantajosos, do
ponto de vista da população. As questões relativas à efetividade e ao potencial de eqüidade
das tecnologias abrangidas por programas em
nosso país também não são analisadas adequadamente. No outro lado da moeda, a incipiência das atividades de ATS, entre nós, também tem limitado, de forma importante, os esforços para garantir e monitorizar a qualidade
e eficiência dos serviços e do sistema de saúde.

Objetivos
Apontar dificuldades de caráter metodológico
e operacional e caminhos relevantes ao sucesso de atividades de ATS, particularmente, no
Brasil, no sentido de aperfeiçoar as atividades
de planejamento, gerência e avaliação e melhorar a qualidade e eficiência de nossos serviços de saúde.
Barreiras políticas à utilização e implementação de ATSs, provavelmente muito importantes em países em desenvolvimento 15, não são
objeto desse trabalho, mas vêm sendo recentemente estudadas, utilizando-se modelos de
economia política 16, sobretudo no que se refe-

re aos procedimentos relativos ao registro e financiamento de tecnologias.

Questões técnicas e operacionais
As dificuldades no campo metodológico para
efetuar uma ATS são inúmeras, já que as ATSs
são estudos que envolvem múltiplas análises e
diversos níveis de síntese, necessitando a utilização de conhecimentos e metodologias de vários campos, além do campo específico relacionado à tecnologia em análise.
A análise de decisão, que delimita as alternativas tecnológicas relevantes, a revisão sistemática/metanálise de estudos sobre efeitos e a
análise custo-efetividade, que relaciona custos
e efeitos, são as principais metodologias de
(análise) e síntese de conhecimento, utilizadas
pela avaliação tecnológica. Essas metodologias
são passíveis de vieses que distorcem as conseqüências verdadeiras do uso das tecnologias que
estão sendo comparadas e podem alterar as decisões do governo e dos clínicos, entre outros,
a respeito de sua incorporação e utilização 16.
Assim, a questão da qualidade metodológica
de uma ATS é a da adequação da evidência a
ser utilizada na tomada de decisão 8, e a adequação só pode ser aferida se houver transparência do protocolo/processo de elaboração da
ATS 18. Todavia, a formação de nossos clínicos
e de nossos gestores ainda não contempla essas metodologias.
Sehon & Stanley 19 elaboram sobre o papel
das ciências biomédicas básicas na construção
da evidência sobre os efeitos das tecnologias
médicas. Eles argúem que as ciências básicas
não apenas subsidiam o desenvolvimento inicial dessas tecnologias, mas também seriam
parte da estrutura da evidência, na medida em
que os achados dos ensaios clínicos são geralmente consistentes com os achados das ciências básicas. Desse modo, a medicina praticada
por profissionais que desconhecem a metodologia de revisão sistemática não seria destituída de evidência por ser freqüentemente baseada em achados empíricos das ciências básicas.
Todavia, é relativamente freqüente que ensaios
de boa qualidade não confirmem o potencial
teórico apontado pelas ciências básicas para
certas tecnologias, ou que esse só seja confirmado para uma pequena parcela dos pacientes. As revisões sistemáticas e metanálises são
especialmente importantes por essa razão. Outro motivo é que os achados das ciências básicas nem sempre estão disponíveis, ou são insuficientemente claros ou são ainda controversos; para certas intervenções, o campo teórico
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ainda é frágil 20. Afora isso, outras evidências
sobre as conseqüências do uso das tecnologias,
como as econômicas, não são compreendidas
pelas ciências básicas da medicina.
Uma dificuldade técnica inicial para a elaboração de uma ATS é a limitação na disponibilidade de estudos primários de boa qualidade (evidência) sobre efeitos das tecnologias,
particularmente quando se procura especificar/identificar efeitos em subgrupos de pacientes, efeitos de subtipos de intervenção/tecnologias e medidas de resultado de interesse, detalhes freqüentemente muito importantes para
o desenho de programas, a elaboração de diretrizes clínicas e a avaliação dos serviços. Outro
problema é o viés de publicação, que tende a superestimar o efeito das tecnologias, sendo que
o registro de ensaios em andamento, efetuado
pela Cochrane Collaboration, vem ajudando a
demonstrar e diminuir esse problema 21. A escassez de sínteses de boa qualidade e relativamente atualizadas do tipo revisões sistemáticas/metanálises ou análises custo-efetividade
é, todavia, ainda maior que a de estudos primários, sendo incomuns as análises custo-utilidade 22, mas esse problema também vem melhorando 23. Via de regra, a equipe encarregada de
uma ATS precisa (re)elaborar aquelas sínteses.
A melhor forma de resolver esses problemas tem sido a inclusão e a especificação de
critérios de qualidade e de outros requerimentos relativos à evidência necessária ao registro
e ao financiamento, o que tem induzido a mais
investimentos em ATS pela indústria, freqüentemente em associação com os governos dos
países desenvolvidos, e também ao aprimoramento de metodologias e instrumentos para
melhorar a medida dos efeitos. Todavia, em certas condições e áreas, como a cirurgia e a saúde
mental, é mais difícil medir o efeito de tecnologias/procedimentos, porque é difícil ou impossível obter o cegamento do paciente e do cuidador e, às vezes, também é difícil cegar o avaliador, usando estratégias tradicionais, sem falar nas dificuldades para testar intervenções
relativamente complexas e para medir resultados subjetivos referentes a conceitos complexos. Nessas áreas, vêm sendo testadas estratégias especiais de cegamento, propostos esquemas e precauções para avaliar efeitos e desenvolvidos e validados instrumentos de medida
complexos 24,25.
Com relação a tecnologias de prevenção/
promoção, freqüentemente, é dito que existem
poucos procedimentos preventivos com eficácia comprovada. Um estudo recente da comunidade européia encontrou revisões sistemáticas favoráveis para mais de setenta desses pro-
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cedimentos, incluindo intervenções de grande
relevância 26. Embora esse quantitativo tenha
sido mais auspicioso que o esperado, é muitíssimo menor que o encontrado na área curativa. Poucos procedimentos de promoção foram,
segundo o mesmo estudo, testados, e menos
ainda foram considerados eficazes. Além disso,
o estudo aponta que as avaliações econômicas
dos procedimentos preventivos ainda não foram, de um modo geral, efetuadas.
Na área das metodologias mais típicas da
avaliação econômica, a insuficiente padronização da metodologia dos estudos quanto à
preferência por estados de saúde e ainda quanto à delimitação dos elementos de custos a serem estimados limita a comparabilidade dos
resultados de estudos relativos a uma mesma
tecnologia ou programa e, mais ainda, a de estudos relativos a diferentes tecnologias ou programas, dificultando a tomada de decisão e também as atividades de avaliação, particularmente para profissionais não familiarizados com
tais metodologias. Um exemplo é que mesmo
para a medida que é ainda a mais utilizada para medir resultado de saúde baseado em preferência, o QALY 22, que procura capturar, além
da quantidade de anos de vidas ganhos, a qualidade de vida, os métodos utilizados variam,
variando os resultados, sendo esses, para alguns métodos, tipicamente mais altos que para
outros 27. Outro exemplo é que alguns estudos
já analisam preferência conjunta por condição
de saúde e modalidade de serviço versus disposição de pagar 28,29.
Por outro lado, os especialistas tendem a concordar que os pesos usados para ajustar anos
de vida por qualidade (QALYs) devem ser baseados nas preferências quanto a estados de
saúde de indivíduos pertencentes a uma amostra aleatória do público em geral, e não de subgrupos da população como o dos pacientes ou
o dos tomadores de decisão 16. Mas embora haja consenso em descontar custos futuros, e mesmo um acordo razoável sobre o valor da taxa a
ser utilizada, não há consenso na questão do
desconto de benefícios a serem auferidos no
futuro 30.
O pagamento ou não e, por conseqüência,
o custo estimado por horas pagas por serviços
de atenção pessoal para atividades diárias no
lar de pacientes crônicos variam em diferentes
sistemas de saúde 31. Também varia muito a
proporção de despesas médicas pagas do próprio bolso para condições crônicas, em diferentes sistemas 32. A medida de custos incorridos no restante da vida, considerando diferentes alternativas de intervenção, tem sido feita
pelos estudos disponíveis utilizando diferentes
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métodos para avaliar tanto o tempo de vida restante quanto a utilização de recursos/serviços
de saúde 23. Outra dificuldade para a comparação entre estudos econômicos é que não é incomum que diferenças aparentemente sutis
entre as alternativas comparadas também façam variar a razão de custo-efetividade ou a de
custo-utilidade obtidas por diferentes estudos.
Assim, mesmo para aqueles com uma razoável formação na área, a falta de transparência,
de explicitação do protocolo utilizado, inclusive a perspectiva (sociedade, paciente, indústria) utilizada, dificulta a comparação de tecnologias intra e entre estudos.
O grau de incerteza sobre parâmetros fundamentais também ajuda a tornar a ATS pouco
prêt-a-porter para o tomador de decisão. A incerteza sobre o tamanho do efeito sumário, expresso em intervalos de confiança, às vezes,
mais amplos do que o desejável, ou sobre a taxa de aderência, ou sobre a condição de saúde
em anos futuros etc, requer a realização de múltiplas análises de sensibilidade, originando uma
multiplicidade de resultados prováveis que podem deixar inseguro o tomador de decisão.
Uma saída para lidar com a incerteza na
avaliação econômica da atenção à saúde seria
a incorporação de opções (option values), uma
abordagem econômica típica, a qual supõe que
a presença de incerteza e também o grau de irreversibilidade de diferentes alternativas tecnológicas tornariam desejável alguma flexibilidade no momento (timing) de uma decisão. Ou
seja, o adiamento de uma decisão poderia ser
de interesse no caso de certas tecnologias, especialmente no caso de expectativa de nova informação, dado a incerteza sobre, por exemplo,
o preço de equilíbrio de drogas e equipamentos emergentes ou sobre o tamanho do efeito
em certos grupos ou sobre o efeito e a efetividade a médio e longo prazo de tecnologias/procedimentos/programas. O governo (regulador)
não deveria ser passivo quanto ao surgimento
de novas informações, mas deveria agir no sentido de providenciar a pesquisa necessária 33.
Há ainda dificuldades éticas para a tomada
de decisão que poderíamos chamar “absolutas”, do tipo tecnologias para o aborto ou para
a clonagem, que podem ter solução no debate
e no voto ou, ainda, em parte, no próprio desenvolvimento tecnológico. E considerações éticas
“relativas” que devem servir como parâmetros
à análise econômica no setor, a qual procura
maximizar anos de vida/anos de vida útil. Por
exemplo, na questão do custo da atenção ao
idoso dependente ou ao paciente em fase terminal, fica claro que um certo mínimo de atenção deve ser garantido (é socialmente manda-

tório) em bases éticas. Também, há a questão
ética da “regra de salvamento” (rule of rescue),
que determina dar atenção imediata àqueles
que estão em perigo de vida. O que não fica totalmente respondido, em alguns desses casos,
é quanto de atenção deve estar disponível, a
qual preço, tendo em vista qual probabilidade
de benefício, o que, então, pode colocar em disputa o critério da ética, que também tem sido
visto sob o prisma da eqüidade (de gravidade da
condição de saúde), com o critério da eficiência
(maximização de saúde). A questão da ética ou
do potencial de eqüidade/potencial distributivista das metodologias utilizadas pelas ATSs é
bastante difícil, mas a cultura da investigação
dos valores ou das preferências da sociedade
relativas a condições/estados de saúde, inclusive quanto a casos controversos de perigo de vida, vis-à-vis o exame atento dos custos incorridos, e a difusão e o debate dessas informações
pela sociedade poderão ajudar a respondê-la.
Problemas práticos relativos à difusão de
tecnologias e à avaliação de seu potencial de
eqüidade têm sido comumente encaminhados
como uma questão de eqüidade de acesso. Embora a igualdade de acesso/utilização de tecnologias/procedimentos possa ser propiciada
resolvendo barreiras em termos de dinheiro e
tempo perdidos para receber atenção, isso não
resolve o problema da desigual e baixa efetividade do cuidado recebido. Ou seja, o suposto
de que a igualdade de acesso pode aliviar desigualdades de saúde pode não ser válido em nossa realidade, principalmente, se o cuidado não
for efetivo ou for muito pouco efetivo. E, de
acordo com nossas experiências, não é improvável que onde a oferta de serviços é muito insatisfatória, a efetividade das tecnologias/programas também o seja.
Se a lógica prevalente não for a lógica “contábil” mas a da saúde 34, a avaliação econômica das tecnologias, a começar pela avaliação da
eficácia/efetividade, é consistente com, e pode
ajudar a incorporar, preocupações com a eqüidade de saúde: a desigualdade de saúde ou as
necessidades de saúde precisariam ser expressas primeiramente em termos de necessidades
de serviços de saúde potencialmente eficazes e
localmente efetivos e custo-efetivos 35; os indicadores de avaliação também deveriam ser construídos com a lógica da maximização da saúde.
Em casos de baixa densidade demográfica, o
elemento de eficiência (custo-utilidade do
ponto de vista do conjunto da sociedade) a ser
negociado (custos adicionais) com o critério de
eqüidade seria a produtividade dos recursos.
Para proceder à seleção de tecnologias para
as quais a realização de ATSs é considerada
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prioritária e para propiciar a utilização de ATSs,
a existência de um mecanismo/critérios claros
de seleção de prioridades é importante 36. Outra questão prática para a implementação da
ATS é a adequação, a articulação, do(s) momento(s) de sua execução e finalização e ainda
de sua reelaboração, à medida que novas informações tornam-se disponíveis com o momento da(s) tomada(s) de decisão 37. As avaliações
tecnológicas preliminares devem ser feitas bem
ao início do ciclo de vida das tecnologias, enquanto são tecnologias emergentes ou mesmo
futuras, antes do pedido de registro, e devem
ser complementadas antes da decisão sobre o
financiamento e bem antes que estejam em
pleno uso, dado as dificuldades em desfazer investimentos e retificar aprendizados e rotinas.
Outra dificuldade importante para a elaboração de ATSs no ritmo necessário é a escassez
de profissionais capacitados. As avaliações tecnológicas demandam freqüentemente treinamento especial e trabalho em equipe de especialistas em diversas áreas, como medicina,
epidemiologia, engenharia biomédica, economia, estatística e informática, além de especialistas na área de ATS propriamente dita. Além
de terem geralmente aplicações bastante específicas, as tecnologias médicas têm sofrido obsolescência rápida, exigindo atualizações freqüentes. Dado esse conjunto de exigências, não
é incomum que as ATSs sejam realizadas por
equipes transnacionais e que ocorra colaboração entre as agências nacionais e regionais para a sua elaboração e atualização 38.
Outra questão para a implementação da
ATS é a dificuldade dos tomadores de decisão,
e também dos clínicos, em ter acesso e mesmo
em entender a linguagem utilizada pelos pesquisadores em ATS 36,37,39,40,41. Daí, a importância da elaboração e difusão de sumários executivos para as diferentes audiências da ATS:
tomadores de decisão, clínicos, pacientes/população e mídia. Desentendimentos também
surgem devido a diferenças de objetivos entre
pesquisadores e tomadores de decisão e à dificuldade de ambos em assumir recomendações
pouco populares para os profissionais de saúde e para a população 37. Nem sempre as ATSs
fornecem soluções práticas e inequívocas que
interessam ao tomador de decisão. Por outro
lado, os clínicos reagem a movimentos relacionados ao modo como são remunerados, têm
aversão ao risco e prezam a tradicional autonomia clínica, rejeitando orientações vindas de
fora 42. O processo de implementação de ATSs
deve levar em conta não só a inclusão dos clínicos no processo de elaboração de diretrizes
clínicas, é claro, mas também os possíveis in-
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centivos no sentido de aumentar a sua aderência.
Os tomadores de decisão teriam ainda dificuldades em utilizar ATSs ou em aplicá-las, torná-las relevantes para a sua própria situação,
porque elas deixam de levar em conta fatores
contextuais importantes, os quais o tomador
de decisão tem dificuldade em processar em
conjunto com os resultados de uma ATS. Um
exemplo importante de fator não incorporado
à avaliação econômica são os custos transacionais, associados à decisão de fazer mudanças,
ou seja, os custos de transição, como os de treinamento, de mudanças de local, e os custos de
abandono de uma tecnologia/programa, como
os de treinamento, afora os custos políticos 16.
Outras barreiras comuns são a falta de recursos
e de flexibilidade orçamentária.
Dificuldades especialmente associadas
a países como o Brasil
Outras dificuldades para a elaboração, utilização e implementação de ATSs são mais relacionadas a países em desenvolvimento como o
Brasil. Uma das questões importantes diz respeito à limitada validade de transferência para
o sistema de saúde brasileiro dos resultados de
uma ATS feita no exterior, que varia conforme
as características da tecnologia/condição de
saúde.
Os ensaios clínicos freqüentemente focalizam populações cujas características genéticas, demográficas e culturais diferem daquelas
da maioria da população brasileira, o que é importante para avaliar a validade, em nossas
realidades, de estimativas obtidas em uma ATS
feita no exterior. Tais diferenças podem modificar, de forma significativa, parâmetros importantes como a acurácia, a eficácia e a utilidade/preferência e, daí, a adesão e a efetividade.
Diferenças na estrutura de níveis sociopolíticos e econômicos ou nas características do sistema de saúde implicam em diferenças de acesso, de adesão, de continuidade do cuidado e de
suporte social (por exemplo, para famílias de
pacientes crônicos dependentes), entre outras.
Essas diferenças também podem modificar
substantivamente as estimativas de efetividade/utilidade e ainda o impacto das tecnologias/
programas em nosso país.
Outro problema comum para a transferência dos resultados de uma ATS, além de eventuais diferenças de geração da tecnologia analisada, é que o conjunto tecnológico que corresponde, fora do país, às co-intervenções da
intervenção estudada nem sempre corresponde àquele encontrado nos ambientes tecnoló-
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gicos brasileiros/regionais, o que limita a pertinência ou generalização de achados oriundos
de países desenvolvidos. Outras dificuldades
relativas ao nosso ambiente são as falhas freqüentes no processo de cuidado/manejo de
tecnologias, associadas a falhas de planejamento e de gerência, determinando uma baixa efetividade das tecnologias em geral e ajudando
também a modificar relações de custo-efetividade e de custo-utilidade encontradas em outros países. Esse efeito parece ser mais nítido e
deveria ser cuidadosamente considerado nos
casos de tecnologias relativas a intervenções
complexas e de emergência.
Também os custos são diferentes em nosso
país. Além das questões já apontadas que afetam custos e das diferenças na remuneração
dos profissionais de saúde, há também as questões da produtividade dos recursos do SUS e de
particularidades na lógica utilizada para o estabelecimento do preço de procedimentos e da
remuneração em geral no SUS, gerando subsídios cruzados. Assim, não só a validade de tranferência de dados estrangeiros de custos comparativos é problemática; a estimativa de custos comparativos utilizando dados do sistema
SUS também o é.
Para encaminhar o problema da “adaptação” ou reelaboração de ATSs será necessário,
ante estudos do tipo revisão sistemática, análise de decisão e análise custo-efetividade ou
mesmo de ATSs elaborados no exterior, segundo protocolos adequados, avaliar a oportunidade, considerando as possibilidades de distorções ou problemas de transferência acima
apontados, de uma maior ou menor reelaboração das evidências. Essa reelaboração deverá
ser feita à luz dos dados e estimativas disponíveis ou passíveis de obtenção no curto prazo, no
sentido de produzir uma estimativa abrasileirada/regionalizada, com as análises de sensibilidade julgadas pertinentes, sempre que possível.
Nesse sentido, urge atualizar, aperfeiçoar e
disponibilizar dados nacionais e regionais relativos a: (a) incidência/prevalência, fatores de
risco e prognósticos de condições clínicas associadas a grandes danos à saúde da população; (b) uso e resultados do uso de tecnologias/
procedimentos, incluindo uma maior especificação das tecnologias utilizadas e dos dados sobre resultados de curto e longo prazo dos pacientes 43,44; (c) utilidade ou preferência por condições/estados de saúde; (d) custos, que levem
em conta as limitações referidas em (b), os relativos à atenção primária e reabilitativa e a
doenças crônicas (custos “longitudinais”).
Urge também a capacitação de recursos humanos para esse tipo de atividade em nosso

país. Todavia, atualmente, poucos profissionais
de saúde nos centros de formação, em nosso
país, estão capacitados a formar ou a colaborar
de forma satisfatória em avaliações tecnológicas. Essa limitação compromete não só o processo de elaboração de ATSs, mas também o de
elaboração de diretrizes clínicas e ainda o de
avaliação da qualidade dos serviços. Por outro
lado, nos níveis decisórios, quase inexistem
profissionais capacitados a avaliar a qualidade
e a utilizar, de forma adequada, as ATSs ou mesmo as revisões sistemáticas disponíveis ou a
antecipar/identificar a necessidade e os recursos necessários à elaboração e utilização adequadas de ATSs. Para reverter essa situação, supõe-se o investimento, por parte do governo,
na elaboração e implementação de ATSs-piloto
para problemas importantes para o país/regiões, na forma colaborativa, inclusive com pesquisadores/centros/agências selecionadas de
outros países, e com grande ênfase na formação de recursos humanos 45.
Outra dificuldade é que a própria incipiência da ATS no país ainda não nos permitiu estimar em que faixa, por exemplo, de custo por
ano de vida acrescido, se situam procedimentos/tecnologias atualmente suportáveis pelo
sistema. Todavia, é possível ter uma idéia preliminar dessa faixa levando em conta as faixas
utilizadas por outros países e fazendo as correções mais óbvias, ou mesmo estimando grosseiramente as razões de custo-efetividade/utilidade em nossa realidade para certas tecnologias e programas atualmente financiados pelo
SUS. Por outro lado, os estudos de custo-efetividade dispensam esse tipo de parâmetro quando já houver a decisão de intervir sobre uma
doença/condição e a questão for qual a tecnologia/conjunto tecnológico (incluindo a intervenção tradicional) a ser utilizada.
No caso de tecnologias mais complexas, é
necessário o investimento em centros de excelência, especialmente em hospitais universitários, que devem ser designados para avaliar os
efeitos e custos (uso de recursos) comparativos
de tecnologias específicas em nosso país, no
sentido de complementar ATSs preliminares e
orientar/liderar um eventual processo de incorporação tecnológica (incluindo a capacitação de profissionais de saúde); os protocolos
gerais e os correspondentes a cada designação
precisariam ser adequadamente elaborados.
Além da (re)elaboração e “adaptação” de
ATSs para os níveis nacional e regional, é importante também que diretrizes clínicas e estratégias de implementação sejam desenhadas
ou adaptadas, quando necessário, para os níveis nacional e regional, que precisariam estar
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capacitados para esse processo, o qual, por sua
vez, facilitaria a revisão de instrumentos importantes como a programação pactuada integrada.

Resumo
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