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RESUMO 
Introdução: Amplo debate tem associado a incorporação de novas tecnologias para 
a saúde com os custos crescentes dos sistemas de saúde. Face à dúvidas “se as novas 
tecnologias são parte do problema, parte da solução ou as duas coisas” 
relativamente à saúde da população e do sistema de saúde, este estudo de caso 
analisa a incorporação de três inovações no Instituto do Coração, InCor-HC/FMUSP, 
visando elaborar quais fatores influenciaram a decisão de adoção e exemplificar as 
metodologias de avaliação de novo medicamento, de procedimento diagnóstico e 
intervenção cirúrgica. A avaliação das tecnologias para a saúde, ATS, pode auxiliar a 
constituir algumas propostas de respostas.  
Metodologia: estudo qualitativo empírico em caso retrospectivo de incorporação de 
três inovações para assistência de alta complexidade em cardiologia. As 
metodologias utilizadas consistiram em entrevistas aos tomadores de decisão, 
revisões sistemáticas da literatura relevante, descritiva ou meta-analítica, e análise de 
impacto econômico hospitalar. 
Resultados: O padrão do InCor para a incorporação das inovações funciona como 
um sistema social criativo, sob uma estratégia prática pluralista, ou seja, utilizam as 
pesquisas, aprovadas pela Comissão de Ética e Pesquisa do InCor e do HC, que se 
sucederam e que sucedem em incrementos, verificando e ajustando as informações 
segundo os resultados obtidos para desenhar novas pesquisas. Os atores construíram 
conhecimentos e negociaram protocolos de pesquisa, promoveram a capacitação de 
super-especialistas técnicos, transferindo práticas internacionais e gerando 
conhecimentos adaptados à realidade do Brasil.  
• A avaliação do medicamento tacrolimus demonstra que se poderia resgatar uma 
média de 75% das rejeições refratárias às terapias convencionais, proporcionando um 
custo hospitalar de R$ R$ 102,99 por dia de sobrevida nos 8 adultos e R$ 137,53 nas 
13 crianças observadas, comparativamente à R$ 229,00 e R$ 260,00, com 
ciclosporina, respectivamente. Assim, se evitaria 37% da mortalidade associada à 
episódios de rejeição nos pacientes com transplante cardíaco e, mesmo no único 
óbito, o custo hospitalar por dia de sobrevida foi de metade que o custo dos períodos 
observados nos 32 pacientes sob ciclosporina que foram a óbito.  
• O diagnóstico por angiotomocoronariografia em pacientes com angina atípica e 
risco moderado permitiria orientar o manejo de até dois terços destes casos evitando-
se coronariografias invasivas. Isto permitiria aumentar a resolutividade do 
Departamento de Hemodinâmica de 25% para mais 20% dos casos assim estudados, 
com economias para o InCor, aumento do acesso e resolutividade, podendo evitar até 
2.000 mortes, e com o acréscimo estimado de <10% do valor destas 14% mais 
angioplastias e 6% mais revascularizações cirúrgicas para o SUS. 
•  A ablação cirúrgica tem o potencial de curar >10% das fibrilações atriais 
refratárias a medicamentos em pacientes com indicação de cirurgia aberta para 
correção de problemas cardíacos estruturais, evitando morbidade e mortalidade em 
até 1.000 pacientes por ano, se houver suposição que esta seja utilizada apenas com 
as cirurgias valvares no âmbito do SUS.  
Conclusões e discussão: As novas tecnologias estudadas proporcionam benefícios à 
saúde, mas ainda possuem variados graus de incerteza sobre aspectos de segurança e 
sobre seu potencial de impacto econômico para os programas assistenciais para o 
InCor e para o SUS. 



 

  

xiv 

O InCor e os demais hospitais universitários possuem alta capacidade técnica 
instalada, onde a estruturação de pesquisas facilita e permite a incorporação de 
inovações de alta complexidade, sem contudo haver planejamento econômico para os 
programas de assistência à saúde. O isolamento destes atores, em relação às 
instâncias gestoras do SUS, permite construções sob visões parciais e imediatistas, 
permite desenvolvimento de interesses externos e diversos, e, por outro lado, 
pressiona de maneira desordenada a organização e o sistema de saúde. A integração 
da capacidade profissional, instalada nos hospitais universitários, dentro do circuito 
de planejamento de médio e longo prazo para o SUS, avaliando as tecnologias 
inovadoras comparativamente às estabelecidas para a saúde, com base na 
epidemiologia local observada, pode permitir uma atualização planejada e contínua 
dos serviços de saúde, construída sobre bases sólidas de conhecimento científico 
adaptado à nossa realidade e com o responsável equilíbrio orçamentário.  
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SUMMARY 
 
Introduction: There is an ongoing international debate associating the increasing 
health care costs with adoption of new health technologies. To aid to ascertain 
whether new health technologies are part of the problem, part of the solution or both 
in relation to the health of the population and of the health care system, this case 
study analyses retrospectively three recent decisions to adopt innovations at the Heart 
Institute, InCor-HC/FMUSP. In order to provide examples of the application of 
methods for health technologies assessment, the InCor Board of Directors indicated 
one innovative drug, a new diagnostic procedure and a recent surgery.  
 
Methods: Qualitative, retrospective field evaluation of the three decisions for the 
highest complexity of care in cardiology. Decision-makers survey, systematic 
reviews (descriptive or meta-analytic) and hospital economic impact analysis were 
the methodologies applied to this case. 
 
Results: A pattern of new technologies incorporation through incremental research, a 
strategic and pluralist practice emerged within a creative social system.  
 
Approved by the InCor and HC Research Ethics Boards and based on previous 
research results, successive investigations verified and adjusted the informations and 
generated additional research. Thus, the decision-makers do build knowledge, 
negotiate research protocols, promote very technical specialists formation and 
transfer international practice, inter- and up-grading it to the Brazilian reality. 
 
Evaluation of these three innovative technologies results are: 
• The drug tacrolimus may rescue and resolve an average of 75% of the episodes 

of rejection refractory to conventional medications. The average hospital cost 
observed (since conversion from CSA, censored at March the 30th, 2006) was 
of US$45 or R$102.99 per day of survival in 8 adults and of US$61 or R$137.53 
for the 13 children (<18 years of age), compared with R$ 229.00 and R$ 260.00, 
respectively, in those who remained under cyclosporine treatment. Thus, it 
could prevent 37% rejection related mortality and bring some economy (even 
in the single child death observed, the hospital cost per day until death was the 
half of the cost observed for the 32 cyclosporine treated).  

• The tomoangiocoronariography diagnosis for patients presenting atypical 
angina and moderate to low risk of stenosis may orient and modify up to 66% 
clinical decisions preventing requirement of an invasive procedure. This would 
increase 20% to the Haemodynamic Department 25% resolutivity, may prevent 
up to 2000 deaths with an estimated additional 10% of the costs of 14% more 
angioplasties and 6% increase in surgical coronary bypasses for the health care 
system. 

• Surgical ablation has the potential to cure more than 10% of medications 
refractory atrial fibrillation in patients undergoing open heart surgery for 
structural corrections. Supposing it is restricted only to the group of patients 
undergoing valve surgery in the health care system, it could prevent morbidity 
and mortality for up to 1000 patients.  
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Conclusions and discussion: The new technologies evaluated bring benefits to the 
health of the patients. Safety concerns and economic impact for the InCor and for the 
health care system assistance programs require further investigation. 
 
InCor and the other university hospitals have enhanced technical capacity installed. 
The structured research facilitates and allows incorporation of highly complex 
innovations without planning future programs for care.  
 
The isolation of these decision makers from the health care system decision planners 
allows partial views and immediacies. Such a distance facilitates development of 
external and diverse interests. These facts, consequently, pressures on the 
organization and the health care system. The integration of the university hospitals 
installed professional capacities, within an average and long term health care system 
plans, making evaluations of the innovative health technologies in comparison with 
the established ones based on local epidemiology, may permit a planned and 
continuous actualization of the health services on solid scientific basis adapted to the 
Brazilian reality and with a responsible financial balance. 
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1. Introdução 
 

Amplo debate tem envolvido a incorporação de novas tecnologias para a 

saúde com os custos crescentes dos sistemas de saúde.  

A discussão sobre este debate, apoiada na revisão da literatura publicada 

sobre o assunto e experiência pessoal de uma década de desenvolvimento de 

programas de avaliação de tecnologias no sistema de saúde canadense, está 

organizada em quatro capítulos:  

1º.) a relação entre a incorporação das tecnologias e os custos da assistência 

médica 

2º.) a descrição dos conceitos sobre tecnologia para a saúde, e tecnologias 

inovadoras;  

3º.) os elementos e os fatores que influenciam sua incorporação incluindo o 

financiamento destas no âmbito do sistema de saúde; e, 

4º.) os aspectos da possível contribuição de ATS. 

 

1.1º.) A relação percebida entre a incorporação das tecnologias e os 
custos da assistência médica 
 

A dinâmica de incorporação de inovação tecnológica no setor saúde tem sido 

considerada como uma das razões para o crescimento dos gastos do setor1,2. Apesar 

do debate, internacionalmente, haver-se centrado principalmente nos medicamentos 

de alto custo, é verdade que um hospital moderno típico consome pesados 

investimentos na compra de equipamentos médicos, sofisticados e caros. Além disto, 

o alto volume de artigos e insumos que são consumidos nos programas para fazer a 

produção com estas tecnologias, requerem muitas vezes mais recursos que estes 

investimentos iniciais. Estima-se que o investimento inicial em “máquina” seja 

inferior a 10% do valor do programa anual de sua utilização.  
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Alguns autores, nos Estados Unidos, consideram que a escalada de 10%, em 

19803, para 15% do PIB dos custos anuais para o financiamento da saúde esteja 

efetivamente associada com a crescente incorporação de novas tecnologias 4 . 

Entretanto, a política de desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados 

Unidos incentivou, com subsídios financeiros substanciais, a produção das mais 

variadas tecnologias “intermediárias”. Com a liderança de 45% da indústria mundial 

de tecnologias para a saúde, observa-se, de fato, pressão sobre seu próprio sistema de 

saúde, resultando na maior concentração de equipamentos e profissionais treinados 

por número de habitantes.  

Em contra-partida, em estudo sobre o sistema de inovação do setor saúde, 

encomendado pela Federação das Sociedades Brasileiras de Biologia Experimental, 

FeSBE5, os autores citam Rosenberg6, 1976, lembrando as limitações na oferta de 

inovações durante seu desenvolvimento técnico. Por isto, consideram que essa 

associação direta entre progresso tecnológico e altos gastos deve ser avaliada com 

mais cautela. Citam5 também as dúvidas apresentadas em um relatório da OCDE7 

“se as novas tecnologias são parte do problema, parte da solução ou as duas 

coisas” relativamente à saúde da população e do sistema de saúde. 

Adicionalmente, na mesma medida que estes avanços são desenvolvidos e 

comercializados, a preponderância dos Estados Unidos e do Japão no setor industrial 

de produção de tecnologias para a saúde também lhes permite determinar níveis de 

exigências e influenciar os preços para os países importadores como o Brasil. 

1.2º.) Conceitos sobre tecnologias para a saúde 
 

Em seu contexto mais amplo, as tecnologias para a saúde podem ser 

consideradas a aplicação prática de conhecimentos8,9,10,11,12. Por isto, segundo sua 
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natureza material11, 13 , incluem máquinas ou aparelhos, procedimentos clínicos e 

cirúrgicos, fármacos e sistemas para prover cuidados à saúde. Nestes sistemas, 

encontram-se inclusos não apenas os elementos materiais, mas todos os seus 

processos e elementos humanos realizando procedimentos de prevenção, assistência 

ou reabilitação, bem como o saber fazer destes recursos humanos. Na definição de 

serviços e produtos para a saúde, a legislação sanitária14 do Brasil padronizou como 

produtos os medicamentos, equipamentos, artigos e produtos para diagnóstico “in 

vitro”. 

Estas tecnologias, que se organizam em pequenos ou grandes grupos e nas 

mais variadas combinações, constituem a base dos programas de assistência à saúde. 

Estes programas, bem como as tecnologias per se ou nestes inclusas, se classificam 

segundo sua finalidade15,11,12: 1) preventiva, 2) diagnóstica, 3) terapêutica, 4) de 

reabilitação ou 5) paliativa, com intersecções múltiplas entre estas categorias. 

Segundo o grau de instrumentação a 8, 16  dos programas nos quais as variadas 

tecnologias são utilizadas ou a complexidade da própria tecnologia, houve uma 

classificação internacional em graus crescentes de intensidade tecnológica17,18. Esta 

classificação foi consagrada pelo Ministério da Saúde do Brasil como 1) baixa, 2) 

média e 3) alta complexidade. Além disto, existe a sua classificação sob a 

perspectiva do estágio de seu desenvolvimento19 : 1) futura, 2) experimental, 3) 

estabelecida ou 4) obsoleta. Esta última classificação alcança cada vez maior 

significado para o sistema de saúde, pois se acrescentam rápidas mudanças às 

tecnologias, ou evolução, tornando as tecnologias verdadeiros alvos móveis para 

avaliação em alguns setores do conhecimento. 

                                                 
a Instrumentação compreende o requerimento de espaços físicos determinados, produtos específicos e 
recursos humanos com treinamento especializado.  
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Nas últimas décadas, a assistência à saúde vem se tornando progressivamente 

mais dependente desta instrumentação8,20 de produtos. As rápidas mudanças nestas 

tecnologias utilizadas para prover a prevenção, assistência ou reabilitação à saúde, 

apesar de trazer inegáveis benefícios à longevidade e qualidade de vida da população 

assistida, também trouxeram novos desafios e problemas21 como controvérsias sobre 

efeitos, questionamentos sobre segurança e o aumento dos custos do sistema de 

saúde.  

1.2.1. A tecnologia inovadora e a responsabilidade de parametrizar as diretivas 
para seu uso 
 

Em teoria, a validade dos conhecimentos científicos de referência, as 

evidências, definem uma tecnologia como experimental, inovadora, estabelecida ou 

obsoleta19. Na prática, freqüentemente, estas categorias não podem ser tão 

claramente identificadas e interesses podem pressionar variando suas definições. 

Sob o ponto de vista da sociedade, no entanto, estas definições têm 

implicações concretas. Quando se trata de produtos para a saúde, a autoridade 

sanitária, que as regula, tem, por lei, a obrigação de exigir os Requisitos Essenciais, 

mínimos, de Eficácia e Segurança22. Estes requisitos compreendem estudos clínicos 

de fase III, experiências incluindo pelo menos algumas centenas de pacientes-alvo, 

para a indicação submetida para registro, e observação não inferior ao período de 

relevância clínica. Associados aos requerimentos legais de provas de Boas Práticas 

de Fabricação23, estes requisitos regulam todos aspectos mínimos de qualificação e 

controle de qualidade para que uma tecnologia experimental (fase III) possa aceder 

ao estágio de passar a ser inovadora (fase IV ou livre comércio). Uma vez 

comercializada, começa a difusão do uso da tecnologia, que permitirá, ou não, 
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confirmar seu reconhecimento como tecnologia estabelecida, efetiva e segura, sob 

condições de uso na rotina. Com o crédito que a transforma em uma tecnologia 

estabelecida, no mundo ideal, esta deveria ocupar o lugar de uma outra tecnologia, 

que passaria a ser considerada obsoleta. Na prática, no entanto, observam-se dois 

desenvolvimentos diferenciados: uma fase de transição prolongada, onde ambas 

tecnologias são ditas complementares, ou a expansão de áreas de intervenção, onde 

ambas tecnologias coexistem e podem se perpetuar. 

No Brasil, a regulação sobre os Requisitos Essenciais, mínimos, de Eficácia e 

Segurança22 e sobre Boas Práticas de Fabricação23 já está sendo harmonizada 

internacionalmente, como membro do MercoSul  

( - “A constituição do Mercosul deverá passar pela integração das medidas, 
normas e regulamentos de saúde pública, que deverão ser homogeneizados 
da mesma maneira que as tarifas aduaneiras e a legislação comercial”.24) 
 

e na Global Harmonization Task Force, GHTF. Nesta última, o Brasil25 é um país 

observador que participa ativamente26.  

Embora existam princípios e exigências comuns nas legislações dos países, 

sob o ponto de vista da sociedade local, uma tecnologia para a saúde é caracterizada 

segundo seu estágio regulatório. Segundo a lei brasileira, portanto, todas as 

tecnologias para a saúde que ainda não têm registro para livre comércio no Brasil, 

são inovadoras para a nossa população e devem ser avaliadas. Além disto, o início de 

sua utilização na rotina dos serviços de saúde do Brasil, constitui-se em período de 

descoberta de sua interação real com as variáveis locais.  

Uma outra definição de tecnologia inovadora pode ser percebida sob o ponto 

de vista da indústria. Denominada em inglês breakthroughs27, algumas tecnologias 

apresentam propostas totalmente novas. Na área da saúde, estas propostas de 
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soluções para problemas antes insolúveis, por vezes, podem representar avanços 

maiores e agregam alto valor. No entanto, na área da saúde, estas criações realmente 

novas permanecem em número inferior à dezena, a cada ano.  

Quando se trata de tecnologias constituídas de processos, serviços, programas 

ou procedimentos para a saúde, a inovação, geralmente, é caracterizada segundo o 

nível de conhecimentos disponíveis e a experiência com a população-alvo. Embora 

não existam mecanismos formais de permissão, ou registro, as Sociedades e 

Conselhos Profissionais, tem a responsabilidade de pronunciarem diretivas aos seus 

membros, sobre os estágios de desenvolvimento e práticas recomendadas para a 

utilização destas tecnologias28.  

Todas as tecnologias, que ainda não são consideradas estabelecidas, são, 

portanto, novas. Estas são candidatas à avaliação de algum aspecto novo, pelo menos 

a respeito de seus efeitos e segurança para a população-alvo local. Os conhecimentos 

assim gerados servem para parametrizar as diretivas à sociedade.  

Além disto, é desejável que se conheça os custos dos programas, desde a 

utilização inicial (regularmente durante as pesquisas), nos quais estes produtos e 

serviços se inserem, interagem ou requerem como suporte. Uma avaliação inicial 

permite também estabelecer se novos conhecimentos são requeridos para a 

incorporação efetiva e otimizada do investimento. 

 

1.3º.) Fatores que influenciam a incorporação de novas tecnologias 
 

A incorporação de tecnologias no setor saúde pode ser determinada por uma 

ampla gama de fatores, algumas determinadas pela natureza da própria tecnologia ou 
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do problema relevante e outras pelas ações e interesses dos diversos grupos 

envolvidos.  

Este tema e estratégias têm despertado muito interesse e foram amplamente 

revisados na literatura sobre difusão de inovações 29 , também referidos sob a 

terminologia knowledge utilization, technology transfer ou bridging the 

research/practice gap, confundindo-se, algumas vezes, com a pesquisa translational 

(movendo ciência básica para a aplicada). O foco principal destas teorias mais 

recentes está na dinâmica dos processos, substituindo os modelos anteriores de 

mudanças lineares, e nos processos de comunicação ativos nas organizações, em 

contraste com as descrições prévias de adoção mais passiva mediada por indivíduos 

(ver o modelo na Figura 1, baseado em Greer30 1977 e31 1988, Kaluzny32 1974, 

Rogers e Shoemaker33 1971 e Warner34 1974, adaptado por Fendrick35 e Schwartz).  

Figura 1. Modelo conceitual da difusão de inovações para os médicos 

 
 

Nos modelos ativos mais recentes, cinco etapas são discriminadas para 

abordar todo o espectro deste processo29: (i) o conhecimento da existência da 

inovação; (ii) a persuasão, relativa à opinião favorável, ou não, formada na unidade 

de decisão; (iii) a decisão de adotar, ou rejeitar, a inovação; (iv) a implementação da 

inovação; e, (v) a confirmação, que reforça a decisão de adoção feita ou a rejeita. 

�����������	
������
� �� � �	�� ��� ��� � ��
�
�����
���
�
����	���	�
����� ��
��� �
�
�
���������� �������� ���
!��
"����#��$ �� �
���% &��
' ������������	�
�	�
����	
�
� ������ ��( ��� 
������
)$ #*+�,--.�/,01.� 



 

  

8 

Este modelo conceitual inclui a premissa na etapa (i) de que o desenvolvimento da 

inovação, estudos pré-clínicos e clínicos de fase II e III, já estejam completos ou 

próximo deste estágio, e, reconhece a intervenção de múltiplos fatores em cada uma 

destas etapas. 

Durante as fases de (iv) implementação e de (v) confirmação, no entanto, 

existe o reconhecimento da entrada de outros atores (os novos utilizadores da 

tecnologia) e idéias, fornecendo importante feed-back e/ou identificando nova(s) 

necessidade(s). A figura do profissional médico ou técnico, desdobra-se assim em 

dois papéis36: o de utilizador primário e o de criador de demanda (favorecendo a 

adoção, ou não, e/ou a adaptação) de modificação ou novo desenvolvimento (criando 

outras demandas de desenvolvimento), como explícito na representação do modelo 

da cadeia da inovação que segue.  

Figura 2. Uma representação dinâmica da cadeia da inovação 
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Estes e os demais fatores envolvidos podem ser facilitadores / promotores ou 

constituir barreiras que dificultam a entrada, adoção, ou a difusão de novas 

tecnologias, ou ambos, segundo a perspectiva da observação ou o sistema gerencial 

para a adoção de tecnologias37,38.  

Certamente os hospitais são as estruturas do sistema de saúde com a maior 

concentração de tecnologias e as estratégias para facilitar ou restringir a entrada 

destas varia segundo os sistemas de gestão adotados. Greer39 estudou hospitais e 

identificou três sistemas gerenciais para a adoção de tecnologias (i) abordagem de 
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gerenciamento fiscal, (ii) estratégico institucional40  ou (iii) individualista médico. 

Estas estratégias, sob a perspectiva dos sistemas, entretanto, não são categorias 

exclusivas e na prática se observa sua concomitância e interação41.  

Os mesmos fatores são associados positivamente ou negativamente à difusão 

das inovações, colocando-as ou suprimindo-as da agenda. Estes têm sido agrupados 

no nível dos médicos, no nível dos pacientes ou no nível relacionado com o sistema 

de saúde (ver Quadro 1, a seguir).  

Quadro 1. Fatores que afetam a adoção de novas tecnologias 
 

Custo para o paciente 
Tempo - para a visita ou internação 
Privacidade do paciente 
Desconforto para o paciente 
Confiança ou conforto com a tecnologia 

Fatores 
relacionados à 
aceitação e 
satisfação do 
paciente Atitude, percepção positiva para o uso da 

tecnologia 

Nível de 
pacientes 

• Qualidade da comunicação do médico ao paciente 
• Potencial de litígio & confidencialidade para o paciente 

Lugar e tamanho da clínica 
Idade do médico 
Nível de treinamento 
Conhecimento e atitude 
Filiação acadêmica 

Características do 
médico 

Especialidade 
Confiabilidade 
Eficiência e tempo 
Facilidade no uso 
Percepção do uso 

Nível de 
médicos 

Conhecimento e acesso à tecnologia 

Características da 
tecnologia 

Custos e custo-efetividade 

Custos de financiamento e reembolso 

Custo-efetividade 

Nível do 
sistema de 
saúde 

Características do 
programa que 
utiliza a 
tecnologia Eficiência dos serviços 

� � �������3���	��' ���� ���� � ���	��	����� ������ �,�����
�
����,-45��2�� �6 �	����	���� 	����
�

A ocorrência concomitante e a interação entre estes vários níveis e fatores 

estão mediadas por jogos de poder e interesses, cujo entendimento vem evoluindo 

desde a perspectiva do determinismo tecnológico42  (onde o objeto da análise se 

centrava no médico que utilizava a tecnologia como um instrumento de coerção 

social), até a nova teoria da tecnologia na prática43 (onde a tecnologia é considerada 
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como mais um ator, pois muda configurações de alguns elementos técnicos e sociais, 

e, em alguns casos coordena aspectos clínicos e organizacionais do serviço de saúde). 

Enquanto a primeira destas teorias alertava contra a hegemonia médica e a 

medicalização da sociedade, nesta última se analisa a escolha das tecnologias como 

uma relação dinâmica e recíproca entre interesses sociais, do complexo industrial da 

saúde e da rede de atores. Sob esta abordagem, estudos interdisciplinares vêm 

analisando como o agenciamento da tecnologia é constituído por outros que, por sua 

vez, se constituem em ações para terceiros 44 . Ou seja, inclui o olhar sobre a 

tecnologia como um mediador central na construção e reprodução de novos 

panoramas, incluindo identidade de pacientes 45 , identidades profissionais 46  e a 

organização do trabalho em serviços de saúde47. Assim, evidencia-se e caracteriza-se 

a política em ação, no local e em ampla escala, ao observar-se a adoção e a 

implementação de uma inovação, ou sua rejeição, no debate entre os interesses destes 

atores. 

Salientando os interesses dos atores envolvidos nas decisões relativas às 

novas tecnologias, observa-se que: 

1º. Aos gestores públicos e privados interessa que o sistema de saúde seja o mais 

efetivo e eficiente, resolvendo os problemas do público-alvo, distribuindo os 

serviços para melhorar a qualidade da saúde e da vida da população com a 

maior abrangência possível e mantendo o orçamento dentro de limites 

razoáveis ou possíveis; 

2º. Os pesquisadores médicos, na academia, estão certamente interessados em 

avançar as fronteiras do conhecimento e adquirir prestígio na disciplina 

científica relevante;  

3º. As empresas desenvolvem novos produtos objetivando desenvolver novos 

mercados, ter mais lucros e assegurar a sua sobrevivência;  



 

  

11 

4º. Diretamente inseridos nos serviços de saúde, os médicos assistentes devem visar, 

em princípio e sobretudo, melhorar a qualidade de vida, prevenir, curar ou 

paliar os problemas de saúde dos seus pacientes, podendo, ou não, ter interesse 

em novas tecnologias, sobretudo nos casos onde já existam soluções 

estabelecidas e conhecidas como satisfatórias. Verifica-se, no entanto, que o 

acúmulo das tarefas e os custos elevados de cursos e congressos de educação 

permanente dificultam o acesso à atualização para uma grande proporção destes 

profissionais, deixando-os expostos apenas às informações unilaterais entregues 

pelos visitadores médicos das companhias; 

5º. Os pacientes buscam soluções para problemas vividos ou percebidos visando 

melhorar seu estado de saúde; e, 

6º. Os cidadãos que trabalham e pagam os impostos que financiam o governo, ou / e 

além disto pagam asseguradores, esperam que estes recursos sejam aplicados 

da maneira o mais adequada possível para maiores e melhores benefícios à 

saúde própria, de sua família e da sociedade para a qual contribuiu. 

 
Cada um destes grupos de atores (stakeholders) atua sobre decisões de 

incorporação de tecnologias em diferentes níveis e temporalidade, sendo que no nível 

do governo, em primeira instância, a tecnologia deve ter sido aprovada na análise da 

vigilância sanitária e estar disponível para a comercialização.  

Após, considerando que a tecnologia deve ser inserida em programas de 

saúde, esta tecnologia deve ser aprovada na lista para ressarcimentos/ reembolsos do 

sistema de saúde público ou suplementar. O rigor e a coordenação temporal48 das 

avaliações conduzidas neste nível de decisão são determinantes para todo o 

desenvolvimento do sistema de saúde. Esta etapa de decisão tem impacto 

significativo nos custos para a saúde, bem como no acesso a outras novas tecnologias 

que poderiam ser mais apropriadas para as condições da população49,50, propiciando, 

ou não, a implementação dos princípios de equidade e responsabilidade social. 
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Já estando autorizada a ser comercializada, e, sobretudo, com cobertura para 

ressarcimento, as tecnologias podem ser incorporadas nos estabelecimentos de saúde, 

EASs. No entanto, em um estudo destas decisões a nível de instituições, os atores 

colocaram em primeiro lugar de importância 51  as considerações clínicas e suas 

implicações, tanto em hospitais públicos como privados, e só em quinto lugar 

classificaram-se os requerimentos de aprovação formal das autoridades sanitárias. 

Isto denota lacunas, que merecem maiores reflexões, na formação dos médicos e 

administradores, pois ocorre mesmo nas instituições públicas. [Em 1990, 50 

hospitais52  canadenses ainda não possuíam sistemas estruturados para compras e 

relatavam que os processos eram políticos, informais ou com avaliação ad-hoc. Em 

2003, a situação parece ser similar em outros países51 como também tem sido 

mencionado no Brasil53.]  

No nível dos EASs, a idéia da necessidade de adoção ou influência para a 

incorporação raramente emerge isoladamente, de maneira verticalizada. Na maioria 

dos casos, os determinantes estruturais da organização interagem de maneira 

complexa 54 , 55 . O conhecimento que promove ou adota inovações não é o fato 

objetivo per se e sim o conjunto de interações entre a liderança e as redes sociais que 

podem construir ou negociar o seu significado56,57, ou contestá-lo. A socialização do 

conhecimento nas redes interpessoais é que promove mudanças do significado58, 

levantando as barreiras à adoção da inovação. Mesmo nos contextos mais 

receptivos59,60,61, com liderança muito forte62, o clima condutivo de tensão para 

mudança63 deve ser criado, para que a experimentação e a aceitação do risco possam 

ocorrer. Sob esta perspectiva de aceitação do risco, cabe ressaltar que os EASs 

públicos possuem fontes de financiamento possivelmente mais flexíveis segundo a 
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capacidade de negociação política de sua liderança, havendo, portanto, relativamente 

menor impacto. Por outro lado, os EASs universitários possuem duplo financiamento, 

originário da saúde e da educação, flexibilizando o risco de perdas por 

experimentação, tornando-se, em princípio, a estrutura mais propensa à receptividade 

e adoção de inovações. 

Também no nível dos EASs, soma-se o fator considerado a assimetria de 

informação, questão assinalada por Arrow 64  desde 1963, demonstrando como o 

médico assistente influencia as decisões de incorporação e de uso das tecnologias em 

todos os níveis. Isto acontece durante a assistência, pois os pacientes não detêm a 

informação necessária para informar as escolhas, sendo compelidos a delegar ao 

médico a decisão sobre o tratamento. Cabe ao médico também decidir sobre quais 

serviços serão demandados e oferecidos, originando potencial conflito de interesses. 

A remuneração por honorários médicos pode, então, incentivar ao excesso de oferta 

de serviços quando um terceiro agente é responsável pelo pagamento da maioria dos 

serviços que os médicos escolhem para seus pacientes. No lado do paciente, a 

demanda, pode, então, fazer surgir uma inflação extra no crescimento da cobertura 

da atenção à saúde, risco moral149 induzido ou voluntário, em sistemas onde os 

pacientes não arcam com o total dos custos marginais do excesso de utilização. Esta 

assimetria de informação também influencia as relações com os gestores do sistema 

de saúde e é determinante no papel do médico como promotor / introdutor de 

tecnologias no setor saúde.  

O médico, por sua vez, sofre influências. Ele é observado pela indústria como 

o cliente29,65 “que compra e promove a venda dos produtos”66. Do ponto de vista 
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conceitual em gestão e marketing, os seguintes estereótipos de perfil de clientes tem 

caracterizado a literatura relacionada com a adoção de tecnologias: 

Quadro 2: Estereótipos de perfil de clientes segundo a teoria de marketing  
 

1) Inovadores = 
  Tecnologistas, Entusiastas 

 Buscam inovações agressivamente, primeiros em tudo, seu 
endosso é crucial ( market “seed” = “give” to gatekeepers) 

2) Early Adopters =  
  Visionários, Revolucionários 

 Querem ser os Primeiros, 1o. círculo de compradores, 
buscam vantagem competitiva (demandam modificações 
especiais) 

3) Early Majority = 
  Pragmáticos 

 Acreditam em evolução, não revolução; são práticos: 
sistema deve trabalhar efetivamente, requerem referências 
estabelecidas e de confiança… 

4) Late Majority = Conservadores  exigem padrões estabelecidos e / menor preço 
5) Laggards = Skeptics, Céticos  eternos críticos e só compram por necessidade específica. 

 

Reconhecendo um contexto de interações complexas para a “compra e 

venda” de idéias inovativas no setor saúde, este trabalho se tornou o clássico 

utilizado para a teoria de marketing, ver Figura 3. 

Figura 3: Aspectos da adoção de inovação no setor saúde 
Em 1962, Rogers68 descreveu 
estas interações salientando a 
influência do contexto 
organizacional: “onde há 
receptividade às mudanças 
geram-se idéias criativas. E isto 
estimula a estruturação e trocas de 
conhecimento e influências com 
os demais sistemas na sociedade. 
Esta dinâmica favorece a 
adaptação à inovação e a 
emergência de outros 
desenvolvimentos, bem como a 
disseminação das experiências”.  

�
�������3���	��' ��� ���� � ���	��	����� ������ ��2�� �6 �	����	���� 	���+�,-45+�,--7��

 

Figura 4. Desenho e evolução da estratégia em tecnologia 
 

 

 

Na teoria de marketing estes conceitos 
foram introduzidos como uma função com 
distribuição normal. Esta curva foi então 
estudada e foi identificado o ponto crítico, 
que foi denominado the chasm66, a ser 
superado para introduzir inovações no 
mercado, como resumido neste gráfico 
histórico desta disciplina. 
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 Estes conceitos são aplicados extensivamente nos treinamentos aos 

promotores de companhias que visitam regularmente os médicos, os categorizam e 

cultivam um relacionamento estreito com técnicas aperfeiçoadas de marketing e 

adaptadas ao perfil observado. 

Esta compreensão está também fundamentada na demonstração de 

Silverberg67 de que o processo de difusão de inovações é ativo pois estas não se 

difundem sem que haja o esforço de quem as adota. Os atributos e a proposta da 

própria tecnologia jogam, então, um papel determinante na sua adoção 68 . Seis 

atributos-padrão, centrais na teoria de marketing, se desenvolveram em uma base 

extensa de conhecimentos da sociologia médica:  

• em primeiro é a vantagem relativa percebida sobre a(s) tecnologia(s) existente(s), 

sine qua non para entusiasmar para a adoção69,70, embora este atributo por si só 

não garanta sua adoção71;  

• em segundo é a compatibilidade ou a percepção de como esta nova tecnologia se 

encaixa convenientemente na(s) estrutura(s) de trabalho existente, 

procedimento(s), necessidade(s), padrões e valor(es) do(s) ator(es)72,73,74,75,76;  

• o terceiro atributo descrito é a complexidade ou o grau de dificuldade envolvido 

em aprender a utilizar e implementar a nova tecnologia 77,78, sendo que a possível 

redução desta complexidade por meio de parcelamentos e adoção incremental das 

partes também está relatada como atributo facilitador79,80; 

• o nível de facilidade de testar a nova tecnologia pelos potenciais utilizadores sem 

maiores investimentos de tempo e recursos foi o quarto atributo descrito,81,82;  

• o quinto seria a visibilidade ou possibilidade de observação dos resultados ao 

utilizar esta nova tecnologia 83; e, 

• o sexto se associa à possibilidade de adaptar, refinar, reinventar ou modificar 

para ajustar às suas próprias necessidades (ou ego).  

 
Estes atributos da nova tecnologia proposta podem se superpor, aumentando 

em cadeia exponencial sua atratividade. Além disto, outras qualidades podem 



 

  

16 

contribuir para aumentar este efeito, tais como programas de treinamento adaptados e 

suporte técnico oferecido (customization e help desk) baseados no conceito de 

otimizar interações com os potenciais usuários84: “o que pode ser fácil para alguns 

pode ser extremamente difícil para outros”. Assim, conceitualizar que a nova 

tecnologia tenha atributos pode, no entanto, obscurecer o papel central da percepção 

do indivíduo ou coletividade que decide sobre este investimento. Então, existe um 

processo contínuo inovação - difusão observado nos estudos realizados e que se 

demonstraram dependentes de adaptações e aperfeiçoamentos, onde existe maior 

experiência há maior desenvolvimento ao longo da trajetória tecnológica. Na 

perspectiva da teoria econômica85, este seria um fenômeno de retornos crescentes. O 

papel dos médicos que adotam a tecnologia em estágio precoce, early adopters, 

propicia a entrada, influencia o desenvolvimento, lhes trazendo, com isto, prestígio, 

vantagens e reconhecimento e, certas vezes, mesmo a inclusão da tecnologia na lista 

dos serviços cobertos86 (lobby por publicações). 

Nesta mesma linha de raciocínio, cabe ressaltar que o treinamento / educação 

dos profissionais em formação 87  tem considerável impacto na familiaridade, 

percepção da vantagem, ou não, desenvolvimento de competências e 

condicionamento da sua prática no futuro, influenciando a adoção, ou não88, e a 

difusão, ou não, da tecnologia. Esta rede social horizontalb de inter-relações quasi-

familiar informal entre formandos e professores permanece a mais efetiva e 

duradoura maneira conhecida para disseminar influência e reconstruir significado89,90. 

Além disto, face à rápida evolução dos avanços tecnológicos e das exigências de re-

credenciamento periódico, os programas de educação contínua passaram a 
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influenciar a prática médica de maneira similar à formação de base. Treinamentos de 

pós-graduação passaram a desempenhar um papel importante na familiarização de 

profissionais com novas tecnologias para a saúde. Muitos destes cursos de 

atualização são ministrados nos congressos das especialidades médicas, que são 

realizados em paralelo com grandes feiras comerciais, onde os vários interesses são 

promovidos. Somam-se, então, fatores de status, pressão dos pares (homophily)89,90,91 

onde se incluem os líderes de opinião92,93, sobretudo aqueles que exercem papel 

preponderante por autoridade ou credibilidade (expert)91, 94  de maneira 

polimórfica94,95, ou seja, influentes em várias linhas de inovação. Caracterizados 

como campeões96,97,98 que promovem ativamente a inovação ou como facilitadores99, 

que criam coalizões dentro das organizações, que por sua vez aprimoram 

capacidades de expandir os horizontes100 em matéria de inovações na organização. A 

maturidade profissional está, assim, desta forma, enfatizada como o fator mais 

importante de regulação e controle da prática médica, favorecendo, ou não 101 , 

mudanças tecnológicas. 

Além do papel individual do médico, existem fenômenos coletivos e 

corporativos. Atualmente, existem redes de promoção de protocolos baseados em 

evidências científicas 102 , guidelines, ou de consensos sobre a melhor prática 103 

clínica ou cirúrgica. Embora muitas conferências de consenso sejam promovidas a 

partir de interesses industriais colocando na pauta temas específicos para fórum de 

validação com bons profissionais líderes; analisando e disseminando documentos 

sobre os riscos e efetividade de recursos para a saúde, estas Boas Práticas, best 

practices, influenciam na incorporação das tecnologias tanto no setor público como 

                                                                                                                                          
b Contrastando com a estrutura vertical mais formal, observada freqüentemente, por exemplo, com as 
enfermeiras; onde seria mais efetivo para a transmissão em cascata de informações codificadas e de 
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privado. Internacionalmente, as agências de pesquisa e controle de qualidade de 

serviços de saúde lideram e também influenciam a “compra”, promovem a “venda”, 

de produtos e serviços com selos distintivos por méritos por meio de avaliações 

favoráveis. Estas organizações disseminam amplamente as condutas estabelecidas, 

desejáveis, em algumas ocasiões recomendando restrições à incorporação da nova 

tecnologia ou elencando requerimentos adicionais de conhecimentos.  

Por este mesmo mecanismo de promover o uso de best practices, no entanto, 

a sociedade civil organizada e organizações profissionais104,105 podem, por vezes, sob 

interesses ou pressões diversas, ter um papel coletivo de pressão para a adoção de 

novas tecnologias ainda pouco estudadas e também influenciam o ritmo de sua 

difusão. A mídia leiga ou interessada pode também ter um papel importante de 

disseminação das informações assim geradas, modificando percepções, pressionando 

as decisões e gerando demanda. 

Isto constitui um elemento adicional de reflexão e diz respeito ao conceito da 

reflexividade do novo, elaborado por Giddens106, onde diz que a modernidade é 

marcada pelo apetite pelo novo, não pelo novo por si só, mas pela suposição da 

reflexividade indiscriminada. Esta permeia e constrói certas percepções individuais 

ou coletivas, denominadas culturais, tais como “tudo que é novo é melhor”107, e / ou 

percepções promovidas por publicidade. Em muitas ocasiões, ordens judiciais108 

podem ser acordadas para a provisão de novas tecnologias ao(s) paciente(s) que 

recebe(m) ou solicita(m) sua prescrição médica e recorre(m), ignorando evidências 

científicas, planejamento e até mesmo sem considerar as legislações dos sistemas 

nacionais. Assim também, nos EASs, constitui-se a percepção cultural de “status” 

                                                                                                                                          
decisões autoritárias90. 
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mais elevado ao possuir a última geração da(s) nova(s) tecnologia(s). E, quanto 

maior variação na sua distribuição geográfica, sobretudo as de alta complexidade, 

maior a competição entre os EASs, influenciando em mais aquisições e pressionando 

para aumentar a difusão. A percepção de “status” tem provocado amplo debate sobre 

este imperativo tecnológico 109 , 110 , sob parâmetros morais, éticos, sociais ou 

econômicos e isto implica todos os níveis de decisão, coletivos ou 

individuais111,112,113. 

A desorganização e pouca transparência das informações epidemiológicas e 

sanitárias sobre a população e do planejamento para a assistência contribuem para 

este tipo de intercorrência. Esta falta da avaliação local explícita de necessidades em 

saúde, da sua sistematização e da sua disseminação também influenciam a difusão 

das tecnologias através de decisões desajustadas de adoção precoce de novas 

tecnologias.  

As empresas fabricantes, importadoras ou distribuidoras mantêm estratégias 

agressivas de marketing / lobbies direto aos médicos e/ou ao público, para a 

promoção de novas tecnologias 114 , 115 . A disponibilização de informações, a 

estruturação de conteúdos quasi-científicos, cursos e congressos patrocinados passam 

a transcender na rotina atribulada de um médico ocupado. Informações com viéses 

que podem ser transmitidas ao público também geram percepções de “milagre” que 

induzem demandas.  

Estratégias de mercado têm influência considerável sobre a taxa de 

desenvolvimento e incorporação. A percepção das empresas sobre o interesse social 

de um desenvolvimento tecnológico, sobretudo para os maiores pagadores como o 

governo, também pode acelerar o ritmo de desenvolvimento e/ ou aperfeiçoamento 
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de produtos. Assegurando, ou não, a cobertura financeira de uma tecnologia, é o 

pagador que credencia a difusão da tecnologia. Por exemplo, o scanner, positron 

emission tomography, PET da General Electric, GE, pronto desde 1990, é utilizado 

apenas em pesquisas. A GE não solicitou seu registro a FDA, pois o Center for 

Medical Services, do Department of Health, que gerencia os serviços públicos nos 

Estados Unidos, afirma que não irá cobrir estes exames. 

A estratégia das empresas em promover testes, ou demonstrações de 

tecnologias, permite a sua promoção e identificação do programa onde a tecnologia 

poderia ser inserida. Este mecanismo permite acesso e ensaio com a tecnologia 

inovadora, mas a probabilidade de viéses no conhecimento assim disseminado pode 

ser elevada, sobretudo em organizações com recursos reduzidos para avaliação de 

compras.  

O relacionamento direto entre as empresas e pequenas instituições, com 

recursos reduzidos, também pode estimular estratégias pouco éticas para diminuir a 

concorrência. Uma interação maior pode facilitar o aporte de recursos técnicos ou 

outros quando há problemas na manutenção dos bens e produtos e pode criar 

cumplicidade estratégica. 

Considerando que o custo do investimento inicial em uma tecnologia pode ser 

derisório frente ao custo de insumos e materiais de programas que utilizam alguns 

equipamentos, doações116 ou comodatos, tem sido estratégias utilizadas para garantir 

parcelas de mercado. Isto ocorre, de maneira pró-ativa ou reativa, de parte das 

empresas, mas, sobretudo, nas áreas onde insumos similares também são compatíveis. 

Equipamentos laboratoriais, bombas de infusão e máquinas de hemodiálise são 

exemplos freqüentes de uso destas estratégias. 
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O ator / indivíduo, cidadão ou paciente, por sua vez, também pode não ser 

apenas um agente passivo no processo de adoção ou incorporação de nova(s) 

tecnologia(s). Em maior ou menor grau, e até por influência cultural, da mídia ou na 

busca de soluções alternativas pode experimentar, encontrar, ou não, algum 

significado, ganhar experiência e seguidamente dialogar com seus pares, chegando 

mesmo, em alguns casos a influenciar sua coletividade.  

Segundo Rogers, esta lista diversa de ações e percepções enfatizam a 

natureza complexa do processo de adoção e demonstra quão inadequadas são, neste 

nível, as categorias explanatórias early adopters ou laggards (para aqueles que 

resistissem ou só adotassem tardiamente em relação aos demais), que tem sido 

erroneamente utilizadas. Embora, no nível de sistema de saúde isto pareça ter menor 

impacto e por isto seria pouco relacionado ao escopo desta revisão, é importante 

salientar que indivíduos colocam, ou omitem, da pauta de tarefas, segundo suas 

percepções, ações que podem promover ou dificultar a adoção de inovações. Os sete 

aspectos dos indivíduos que este autor salientou como relevantes para o processo de 

adoção são: 1) seus antecedentes psicológicos gerais (propensão de experimentar o 

novo, tolerância à ambigüidade e estilo de aprendizado117 , etc.); 2) antecedentes 

psicológicos específicos de contexto (motivação118, capacidade e competência119, 

como no caso de enfermeiras e outros profissionais de saúde); 3) significado 

(compatível com sua percepção120); 4) possui algum nível de influência na decisão de 

adoção; 5) disponibilidade de informação prévia117; 6) disponibilidade de informação 

suficiente e treinamento adequado para as primeiras utilizações117; e, 7) retorno 

(feedback) sobre a(s) conseqüência(s) da adoção e suficiente oportunidade, 
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autonomia e suporte para adaptar e refinar a nova tecnologia recém estabelecida,117 

ao propósito desejado. 

Por outro lado, a evolução da tecnologia per se para outros paradigmas de 

desenvolvimento 121 , tais a integração 122 , nanotecnologias 123 , miniaturização ou 

biotecnologias, podem representar mudanças e expansão de indicações e mercados 

consideráveis. Segundo as necessidades, possibilidades e recursos, os países podem 

expandir seus próprios parques tecnológicos ou se tornarem mais dependentes de 

importações. As políticas nacionais de desenvolvimento tecnológico são fatores 

centrais que determinam a facilidade, ou dificuldade, do desenvolvimento próprio ou 

não, de inovações. A integração governamental com a pesquisa científica tecnológica 

levaram à maior solidificação da indústria no setor saúde no Reino Unido 

comparativamente à Austrália 124 . Os países produtores de tecnologias retiram 

maiores benefícios fiscais, com possibilidade de algum retorno financeiro para a 

assistência e a pesquisa, havendo pressão menor sobre os custos dos serviços de 

saúde nos sistemas nacionais como o NHS. Com modelo de mercado, como nos 

Estados Unidos, detentor de 45% das indústrias do setor saúde, a pressão sobre os 

custos dos serviços de saúde tem crescido, pois não há interconexões, retorno ou 

facilidades para o setor saúde, embora se observe a crescente dependência da 

indústria americana em relação à ciência financiada, basicamente pelo setor 

público 125 . No Japão, que possui 25% das indústrias do setor saúde, o 

desenvolvimento das novas tecnologias e a pesquisa são majoritariamente 

financiados pela indústria, mas a política nacional de saúde redistribui recursos126 

havendo pressão menor sobre os custos dos serviços de saúde127. Observa-se, assim, 

que as instituições públicas e governamentais têm um peso expressivo em relação às 
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fontes de financiamento para desenvolvimento de inovações e influenciam, portanto, 

a adoção e a difusão destas tecnologias.  

 

1.3.1. Relações entre financiamento, acesso, resolutividade e outros mecanismos 
de controle de tecnologias na assistência à saúde 
 

O grande desafio para o governo é melhorar a qualidade e a eficiência dos 

serviços de saúde19. Inúmeras publicações permeiam a literatura científica e os 

documentos oficiais, referindo-se à complexidade em atingir estas metas diante dos 

constrangimentos orçamentários para o setor saúde8. Existe a percepção de que a 

acumulação 128  de múltiplas pequenas e grandes mudanças tecnológicas, 

particularmente desde a segunda metade do século XX, está relacionada com a 

inflação progressiva dos custos dos serviços de saúde.  

Mesmo nos países mais desenvolvidos15, apelos para a necessidade de 

racionalizar estão generalizados nas publicações, diante da impossibilidade de prover 

acesso, a todos, a todas as tecnologias disponíveis para a saúde. No entanto, embora 

exista o fato que restrições ao acesso estão em vigor, a abrangência e o impacto 

destas restrições nem sempre estão evidentes ou racionalmente deliberados. A 

questão das restrições ao acesso abertas versus cobertas é um problema ético da 

maior importância, ao menos nas sociedades que se professam abertas e 

democráticas129. As políticas e decisões de alocação de recursos requerem escolhas 

potencialmente trágicas, nas quais transparecem efetivamente os valores, princípios, 

respeito, moral, crenças e percepções dos responsáveis pela governança dos sistemas.  
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Mesmo com importantes diferenças, dentro dos três modelos organizacionais 

de sistemas de saúdec,130 que mais se difundiram a partir dos anos 50, observa-se que 

o financiamento público da assistência à saúde permanece sendo o maior pagador51 e 

a sua participação apresentou aumento mesmo naqueles países que possuem modelos 

mistos com o mercado privado.  

 

1.3.2. Tipos de financiamento de sistema de saúde e suas influências têm sobre a 
incorporação de tecnologias. Exemplos e discussão sobre o Sistema Único de 
Saúde do Brasil 
 

Os Estados Unidos adotam majoritariamente a solução de mercado131. Este é 

considerado o sistema de saúde com maior investimento privado neste setor: 15% do 

seu produto interno bruto, PIB, constituem gastos com saúde. Os serviços públicos, 

Medicare, Medicaid, Veteran Affairs, continuam crescendo, e em conjunto já somam 

quase 50% do gasto total sendo controlados pelo Health Department, Centers for 

Medicare and Medicaid Services e Veteran Affairs Health Services, no nível 

federal132. Dentre os investimentos privados133, 72% dos seguros são coletivos, pagos 

pelos empregadores que o descontam do imposto de renda, e apenas 7% são 

individuais. Houve influências marcantes nas negociações de “compra”, promoção 

da “venda” de serviços por meio de selos distintivos de acreditação por méritos, por 

agências públicas e profissionais, tais como a Joint Commission for Hospital 

                                                 
c  Costa130 resume os três modelos organizacionais de financiamento referidos: Beveridge (1942, 
baseado no financiamento tributário público, dotação orçamentária global baseada nas médias de 
séries históricas, com universalidade de acesso e gratuidade da atenção em todos os níveis de 
complexidade, predominantemente público, na Europa está vigente na Escandinávia, Inglaterra, 
Espanha, Itália, Portugal e Espanha); Bismark (baseado na legislação do seguro social alemão, 
financiado por cotas pagas pelas empresas e trabalhadores aos fundos públicos, o acesso fica 
condicionado pela situação de emprego, médicos autônomos e seus honorários são pagos por atos e 
orçamentos hospitalares globais são baseados na dotação retrospectiva, não estatal, a regulação é 
indireta, na Europa está vigente na Alemanha, Áustria, Bélgica, França e Países Baixos); e, modelo de 
mercado (organizado a partir da capacidade de compra de seguros de saúde pelos indivíduos e 
empresas e o acesso depende da capacidade adquirida para consumo). 
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Accreditation, JCAHO e a Agency for Health Research Quality, AHRQ, apesar do 

fato destas agências de controle de qualidade dos serviços terem caráter voluntário. 

Este processo de acreditação está correlacionado com a promoção de padrões de 

conduta baseados em evidências científicas, influenciando o financiamento de 

algumas tecnologias. Um outro fator notável, no final da década de 80, foi a 

emergência do modelo privado de gerenciamento controlado, managed care, HMO, 

que tem influenciado o mercado pela adoção seletiva de bens e serviços de saúde134, 

selecionando aqueles considerados instituídos e estáveis e impondo limites. A 

experiência do estado do Oregon de adoção seletiva de bens e serviços de saúde, 

apesar de haver sido muito criticada, vem obtendo bons resultados e também tem 

influenciado o financiamento da saúde nos Estados Unidos. Observa-se naquele país 

a maior concentração de equipamentos e profissionais treinados por número de 

habitantes. Este modelo de mercado, no entanto, tem sofrido críticas e reações vivas, 

tais como o voto do Senado e do Congresso, em 2004, de re-importar medicamentos, 

muitos inclusive produzidos dentro dos Estados Unidos, pois custam menos que a 

metade do preço em outros países, como no Canadá, na Austrália ou na Inglaterra.  

Apesar de todos estes investimentos, os Estados Unidos 135  possuem uma 

parcela136 de 17% da população sem nenhuma cobertura, apresenta resultados de 

esperança de vida inferior ao Canadá (76,7 anos nos Estados Unidos versus 79,1 anos 

no Canadá) e o perfil de morbi-mortalidade é similar ao Canadá e Europa.  

No Canadá, o sistema público se mantém estável desde 1990137, em torno de 

8,4% do PIB. Teorias138 sólidas históricas139  lançaram bases firmes e há notável 

diferença na postura de pertencimento, appartenance, dos cidadãos canadenses. Há 
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consciência generalizada sobre a própria proveniência dos recursos fiscais e seu 

destino é fiscalizado, jalousement surveillé, pelos cidadãos. 

 
Figura 5. Comparação internacional – porcentagem do PIB dedicado ao setor saúde 
1960 a 2000                              Fonte: CDC Chartbook Trends, Health Care 2003 
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O cumprimento da constituição, Health Act, os atos regulatórios de 

autorização de comercialização de produtos, as diretivas e padrões mínimos para os 

serviços de saúde, são formulados no nível federal, Health Canada, mas o 

gerenciamento do sistema é executado pelas províncias, exceto para a saúde dos 

indígenas, dos veteranos e dos detentos nas penitenciárias federais. O planejamento é 

estrito140 sobre a formação e distribuição de profissionais141, dos serviços para a 

saúde e conselhos provinciais ou a coordenação interprovincial de avaliação de 

tecnologias para a saúde. O monitoramento dos indicadores padronizados de 

desempenho (qualidade, quantidade e custos dos serviços) impõe a padronização e 

manutenção estável dos custos142 ,143 . O número dos serviços especializados144  e 

equipamentos de alta tecnologia são restritos em concentrados populacionais, 

segundo a sua capacidade de produção, exceto com relação às regiões mais isoladas. 

Embora ainda com certas críticas 145 , 146 , 147 , e repetidamente sob a pressão da 
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publicidade direta ao público da parte das seguradoras americanas, o sistema 

canadense se destaca como o melhor sistema de saúde segundo a Organização 

Mundial da Saúde, permitindo acreditar que é possível otimizar recursos sem 

comprometer a qualidade da assistência e sem restringir o acesso ou a eqüidade. 

As reformas introduzidas nos serviços nacionais da Europa nas últimas 

décadas também focalizaram em variáveis da eficiência microeconômica144, segundo 

a matriz teórica do institucionalismo148, para gerar, ao menor custo, incentivos à 

qualidade da atenção e à satisfação do usuário, começando na Inglaterra e se 

difundindo para os demais países europeus. Naquele país, as autoridades sanitárias e 

os negociadores do seguro social ou privado foram fortalecidos pela definição de 

relações contratuais 149  com os provedores, com critérios de credenciamento, 

incentivos e sanções. Os gestores dos orçamentos tiveram sua responsabilidade 

aumentada sobre a qualidade e quantidade da atenção e ficaram mais permeáveis à 

consideração do mérito e custo-efetividade. Os limites, ou tetos, dos orçamentos 

foram acordados condicionalmente à eficiência na destinação dos recursos e à 

qualidade da provisão dos serviços. As organizações hospitalares deficitárias 

passaram a ser passíveis de falência e fechamento, introduzindo maior transparência 

sobre as informações e competição. O monitoramento dos indicadores padronizados 

de desempenho (qualidade, quantidade e custos dos serviços) facilitou a manutenção 

dos preços alinhados aos custos. Além disto, observou-se algum progresso na 

capacidade de limitar as intervenções médicas desnecessárias, ao introduzir-se o uso 

do médico de famílias como gerenciador de uma “cesta básica”, barreira ao risco 

moral (múltiplas visitas ao médico pelo mesmo episódio de doença ou excesso de 

procedimentos onde há muita oferta de médicos) e como responsável pela referência 
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compulsória 150  ao nível secundário ou especializado, quando não fosse caso de 

emergência. Houve também o fortalecimento dos médicos na atenção primária nas 

funções de primeiro contato com o sistema de saúde, gate keeper, controle dos custos 

e promoção da efetividade. A rede das principais universidades foi incorporada ao 

National Health System, NHS, e os embasamentos sistemáticos se constituíram em 

requerimentos oficiais para o planejamento, a incorporação e o gerenciamento das 

tecnologias. Os gastos em saúde evoluíram com algum crescimento, mas em 

magnitudes muito inferiores às observadas anteriormente, estabilizando-se em média 

de 8% do PIB. Costa130 considera que estes instrumentos e mecanismos também 

foram facilitadores para se atingir maior acesso e eqüidade. 

 
Figura  6. Porcentagem dos gastos com a saúde que são públicos  

 
 

No Brasil, é marcante a interação entre os setores público e privado na 

conformação da atenção à saúde. A fim de explicitar os atores envolvidos e suas 

contribuições relativas ao fluxo e processo de incorporação de tecnologias, traçamos 

a seguir um breve resumo do financiamento do sistema. No sistema público (Sistema 

Único de Saúde, SUS) uma parcela dos serviços é comprada junto a hospitais e 

clínicas privadas. Além disto, existe o setor privado, constituído de planos e seguros 
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de saúde, que envolvem subsídios indiretos151. As formas de controle destes dois 

setores incluem a regulação sobre as transferências entre os governos federal, 

estadual e municipal, compra de serviços aos prestadores privados e regulação do 

mercado. As agências regulatórias especializadas, Secretaria de Assistência à Saúde, 

SAS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, ANS, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Sistema 

Nacional de Auditoria e os conselhos pluripartites, controlam os aspectos 

organizacionais e burocráticos destes setores. Contratos de gestão, programas de 

incentivos e guias de decisão médica constituem os instrumentos mais freqüentes de 

controle sobre os dois sistemas e suas conexões.  

O sistema público cobre cerca de 120 milhões de usuários e existem152 38 

milhões de vidas na clientela privada da saúde suplementar. Esta separação é apenas 

descritiva, na medida em que o SUS provê acesso universal e os beneficiários de 

planos e seguros de saúde podem recorrer às unidades públicas. Os serviços 

contratados para o SUS, por sua vez, podem estabelecer relações contratuais com as 

empresas e cooperativas de saúde, segundo parâmetros estabelecidos nas leis.  

Sob os princípios de aumentar o acesso e adequar o sistema às necessidades 

locais específicas, durante as reformas dos anos 80 e 90s, a Lei de Descentralização, 

regulamentada através das Normas Operacionais Básicas, NOB/93 e 96, e Norma de 

Assistência à Saúde, NOAS, fortaleceu o gestor municipal 153 , ampliando suas 

atividades de negociação na alocação de recursos e regulação de desempenho. A 

esfera municipal gerencia a média de 70% do setor público, com as seguintes 

variações regionais: mais de 80% nas regiões Sul e Sudeste, 63% no Centro-Oeste e 

mais de 50% no Norte e Nordeste.  
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Em um total de 3,52% do PIB4 gastos com a saúde em 2002, a participação 

do governo federal nos gastos com o sistema público, relativamente ao produto 

interno bruto, PIB, do Brasil, foi de 1,87% neste ano. Em 1998, houve informação 

que este valor representava 4% de todos os gastos federais154. As esferas estadual e 

municipal contribuem com 10 e 15% de seus impostos arrecadados, somando-se 

0,76% e 0,89%, respectivamente, em 2002. O IBGE, na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios — PNAD, apontou haver 60% de participação do gasto das 

famílias (out of pocket) nos gastos privados.  

 

Figura 7. Crescimento do gasto público com saúde por esfera do governo 
Índice: 2000=100 – Em moeda constante (R$ 2003) 
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Os pagamentos e transferências decorrem da aplicação de tabelas e são 

consolidados em sistemas públicos de informação, SIA-SUS, SIH-SUS entre outras 

bases de dados nacionais. O setor privado contratado recebe diretamente dos estados 

e municípios. 

Entre 1987 e 1992, o setor privado152 cresceu 7,4% no Brasil, e teve 8,9% 

mais beneficiários entre 2003 e 2004. Os planos coletivos predominam, 61% pagos 

pelos empregadores que o descontam do imposto de renda.  
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 Quanto à estrutura dos serviços, o SUS oferece acesso a 6.992 hospitais, 

566.000 leitos e 70.000 médicos, comparativamente ao sistema privado com 4.300 

hospitais, 372.000 leitos e 120.000 médicos152. A distribuição geográfica dos 

serviços ofertados, entretanto, é mais eqüitativa no SUS, pois os serviços privados se 

concentram em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (46%) e na região sul (17%), 

sobretudo nas capitais.  

O processo de descentralização definiu maior ênfase de ações de promoção 

da saúde e redução de agravos por meio de uma estrutura de regras e de incentivos 

positivos para a atenção básica à saúde no Brasil, com a transferência direta de 

recursos federais para a esfera municipal. Fixados entre R$ 18,00 e R$ 10,00 por ano 

por habitante, segundo média da produção anterior, permitem aos gestores de saúde 

locais ganhar poder decisório sobre alocação dos recursos. Isto altera o modo de 

produção de atenção médica, sendo que 4927 dos 5561 municípios estão habilitados 

e cobrem uma população de 86.110.664. Houve, portanto, ampliação do acesso aos 

serviços básicos155, embora persistam variações entre os estados, dependentes do 

dinamismo dos gestores estaduais e da capacidade de adaptação das redes. Resta 

ainda, verificar se todas as novas orientações levarão a mudanças sensíveis nos 

indicadores de saúde, estimar o impacto das mudanças na forma de alocação de 

recursos federais destinados à produção de serviços básicos de saúde e a efetiva 

condição de co-participação de estados e municípios na ampliação de capacidade 

instalada e emprego de recursos humanos, particularmente dos municípios mais 

carentes. Essa questão torna-se ainda mais fundamental se considerada a questão da 

referência aos níveis de maior complexidade na atenção à saúde156, onde o tema da 

incorporação de tecnologias mais complexas permeia todo este debate. 
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A questão da referência aos níveis da atenção à saúde de maior complexidade 

para tratamento fora do domicílio, TFD157, motivou arranjos institucionais, por meio 

de mecanismos intermunicipais e interestaduais de financiamento. Além de ressarcir 

os serviços prestados segundo a tabela nacional do SUS, existe um pequeno subsídio 

diretamente para o cidadão/ paciente. Como a grande parte da população do Brasil 

não conhece seus direitos, ainda não tem acesso, senão restrito aos serviços. A 

restrição parece estar associada, entre outros, à falta de disseminação do 

conhecimento, à falta de vontade de distribuição do gestor local e à falta de eqüidade 

na distribuição geográfica dos recursos e das tecnologias de serviços para a saúde. 

Em conclusão, na maioria dos países, gastos e regulação são os principais 

instrumentos da política e dos planos de distribuição de serviços para o setor saúde, 

com diferentes arranjos de poder e de financiamento entre o nível central e os níveis 

regionais 158 , portanto, com latitudes diversas na margem negociável para a 

incorporação de inovações. 

 

1.3.3. A problemática sobre as novas tecnologias no Brasil 
 

Com a nova política de ciência e tecnologia, o Brasil está planejando 

reconquistar a parcela da indústria local de equipamentos e artigos para a saúde que 

perdera-se com a abertura do mercado nos anos 90, desenvolver e repatriar uma 

proporção significativa dos cientistas que emigraram e desenvolver alternativas 

industriais para o setor. Atualmente a importação das tecnologias representa custos 

mais elevados para a assistência e instabilidade no planejamento dos recursos. 

No caso de decisões de aquisição de novas tecnologias em um EAS, se 

aplicam todos os conceitos e métodos enunciados acima. Além disto, existe a 
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problemática adicional das evoluções, desejáveis, de uma tecnologia inovadora, mas 

que faz com que as análises devam ser escalonadas e refeitas sempre que um novo 

aspecto modifique seu efeito, segurança, indicação (ou custos dos programas que a 

incorporam). 

No Brasil, por lei159,160,161,162, determina-se que todas as compras de produtos 

devam exigir o respectivo registro de autorização para a comercialização, sob pena 

de conivência com infração sanitária. Então, a priori, em teoria, para todos os 

produtos novos que um EAS adquire no Brasil, a ANVISA já fez, e disponibilizou ao 

público, uma avaliação da eficácia e segurança de base que permitiu autorizar sua 

comercialização. Desde a sua criação, há cinco anos, e apesar do esforço contínuo 

para o desenvolvimento do sistema de informações da ANVISA, o DATAVISA, 

ainda existem lacunas importantes. Embora o conteúdo dos contratos para a livre 

comercialização de produtos estejam pouco acessíveis, estes documentos são parte 

dos bens da União, e são, por conseqüência, públicos. Então, os EASs podem 

requerer estas informações, e, à partir desta avaliação de base, construir uma 

avaliação da conformidade e efetividade com as reivindicações declaradas pelo 

fabricante e verificar sua adequação com as condições de uso na sua rotina.  

Quando se trata de serviços, no entanto, existe, no Brasil, uma variedade de 

responsabilidades. A responsabilidade é dividida entre os Conselhos profissionais163 

e Sociedades científicas, cabendo ao governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

SUS, validar as escolhas mediante as decisões de cobertura, financiamento e 

fiscalização de sua prática. Estes dois níveis de decisões governamentais são 

altamente influenciados pela assimetria de informações, pois ainda não há no 

Ministério de Saúde do Brasil, suficientes mecanismos formais e públicos para a 
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avaliação das tecnologias já incorporadas, nem das novas tecnologias. Devido a estas 

dificuldades, muitas vezes, os estabelecimentos assistenciais de saúde, EASs, têm 

que realizar estudos clínicos. Grandes dificuldades, nestes casos, se concentram nos 

variados níveis de informalidade sob os quais estas experiências são realizadas, 

representando um potencial de agravos significativos aos pacientes, na maioria sob o 

âmbito do SUS. Isto significa também que o nível de produção de conhecimentos 

pode estar aquém do nível cientificamente desejável, portanto, não derivando 

publicação que possa permitir embasamento de decisões de incorporação no SUS ou 

em outros EASs. Uma cadeia de experiências deste tipo pode se seguir, com um 

número potencial crescente de agravos aos pacientes, antes que instâncias superiores 

tomem resoluções de regulamentação sobre o assunto.  

 

1.3.4. O enquadramento entre a economia da tecnologia e as influências das 
tecnologias sobre a saúde 
 
As linhas de produção de produtos, tecnologias “duras”, vão se consolidando através 

da experiência e com sua difusão. Saber fazer e custos variam através das etapas de 

forma diversa segundo o estágio, tipo e finalidade de desenvolvimento. Todas estas 

dimensões vêm sendo debatidos e constituem referenciais históricos relevantes para a 

discussão entre os custos do setor saúde e a incorporação de tecnologias. 

 

Primeiramente, em relação ao tipo e finalidade de desenvolvimento de tecnologias 

Lewis Thomas 164 , desde 1975, distinguiu três estágios de desenvolvimento 

tecnológico na medicina: 

a. No nível mais baixo, “não-tecnologia” (nontechnology), em que os vínculos entre 

o paciente e a doença são fracamente compreendidos. Pouco pode ser feito pelo 

paciente, apenas a hospitalização e serviços de enfermaria, com pequena 
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esperança de recuperação (câncer não-tratável, artrite reumatóide severa, 

esclerose múltipla, cirrose avançada); 

b. Um pouco acima, “tecnologias intermediárias” (halfway technology), que 

incluiriam lidar com a doença e com os seus efeitos incapacitantes depois de 

estabelecida. Trata-se de tecnologias que ajustam o paciente à doença e adiam a 

morte (implantação de órgãos artificiais e transplante, tratamento de câncer por 

cirurgia, radiação e quimioterapia). 

c. “Alta tecnologia”, exemplificada por imunização, antibióticos, prevenção de 

desordens nutricionais, trata de doenças cujos mecanismos são conhecidos e cujo 

tratamento / prevenção é viável. 
 

Weisbrod165, em 1991, sugere tornar esse esquema dinâmico: historicamente 

o conhecimento passa do primeiro para o segundo e a seguir para o terceiro tipo de 

tecnologia. Dessa sugestão, deriva que a função de custo associada a esse processo 

dinâmico (em um gráfico x, tempo, versus y, custos) tenha a forma de um “U” 

invertido: no caso de não-tecnologia, há pouco a se fazer e os gastos são baixos, o 

ponto mais caro seria nas tecnologias intermediárias, voltando a cair no caso do 

terceiro estágio (“alta tecnologia”).  

Dosi166, em 1988, sugere ampliar este esquema identificando-se “trajetórias 

tecnológicas” onde se podem associar cinco grupos “redutores” de custos: 

a. técnicas de tratamento e diagnóstico menos invasivas: um exemplo é o 

desenvolvimento da endoscopia, ultra-sonografia, técnicas de imagens cardíacas, 

etc.; outro exemplo seria a invenção do aparelho de litotripsia (que substitui o uso 

de técnicas cirúrgicas na remoção de cálculos renais); 

b. desenvolvimento de medicamentos mais eficazes, o que significa substituição de 

cirurgias e/ou de longos períodos de internação hospitalar; 

c. desenvolvimento de vacinas, que são conseqüência de maior conhecimento sobre 

processos do corpo humano, evitando gastos com o tratamento de doenças que se 

tornam passíveis de prevenção efetiva; 
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d. crescente reconhecimento da importância de hábitos, condições de vida e trabalho, 

regimes alimentares sobre as condições de saúde: a contínua geração de 

informações que devem ser propagadas via educação e meios de comunicação 

pode ser um poderoso redutor de gastos (exemplo: redução do número de 

fumantes e o seu efeito sobre gastos hospitalares para tratamento de doenças 

associadas ao fumo); 

e. mesmo em termos de equipamentos médicos, é possível supor que ela acompanha 

a tendência geral de miniaturização, ampliação de sua capacidade e barateamento 

que ocorre com o volume adotado, por exemplo, nas indústrias de computadores 

e telecomunicações. 

 
Considerando-se a necessidade de melhor compreensão destas três dimensões 

e processos relacionados às inovações, que influenciam não só os custos do setor da 

saúde, no estudo FeSBE5, encomendado pelo governo federal, os autores debatem 

como a trajetória de uma tecnologia propiciou outros desenvolvimentos tecnológicos 

determinando a existência de uma situação de permanente expansão potencial de 

serviços, tratamentos e curas possíveis. Considerando Weisbrod165, concluem que a 

questão não seria de encarecimento, mas sim de expansão de áreas de intervenção. 

Na prática observada no Brasil e internacionalmente, a expansão das áreas de 

intervenção se relaciona tanto com a introdução das novas tecnologias como com 

novas indicações de tecnologias estabelecidas (até mesmo com tecnologias 

controvertidas, como no caso da talidomida167 que havia sido banida, re-estudada 

sem publicações intermediárias, foi re-aprovada para novas indicações168). Então, 

observa-se, na dinâmica do mercado da saúde, um aproveitamento de quaisquer 

oportunidades de agregar valor169 aos bens produzidos.  

Frente ao complexo processo de poderes e interesses, e variedade de atores 

com variadas posturas frente ao sistema de saúde, bem como a tensão intersetorial na 
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alocação de recursos, a observação da incorporação de tecnologias para a saúde 

constitui um evento sentinela (por meio do qual se pode observar boa parte do 

processo de gestão e governança do sistema). A metodologia de avaliação de 

tecnologias da saúde propõe um grau de sistematização para este processo e esta 

observação. 

 

1.4º.) A proposta das avaliações de tecnologias para a saúde 
 

O objetivo primário das avaliações de tecnologias para a saúde, ATS, é 

embasar decisões. As decisões que se relacionam às tecnologias para a saúde são 

tomadas por diversos atores. Gestores do sistema de saúde e seus estabelecimentos 

de assistência à saúde, EAS, médicos, usuários e cidadãos decidem sobre diferentes 

níveis de adoção, ou não, e indicações do uso das várias tecnologias para a saúde. A 

demanda é modulada pela própria oferta, conhecimentos e pressões de interesses 

diversos, entre outros fatores determinantes ou modificadores. Neste contexto, a 

avaliação estruturada de tecnologias da saúde permite evidenciar o melhor 

conhecimento disponível no momento da decisão, pois inúmeras escolhas podem ser 

feitas entre tecnologias estabelecidas ou inovações que muitas vezes competem entre 

si para a mesma indicação.  

 

É relevante, então, avaliar o benefício e os custos que as novas tecnologias 

produzem, visando promover o uso daquelas mais custo-efetivas, restringir ou retirar 

aquelas menos custo-efetivas ou obsoletas. Assim, talvez se alcance um 

gerenciamento mais efetivo dos escassos recursos, possibilitando aumentar o acesso 

aos serviços. Isto é válido sob a perspectiva do sistema de saúde ou de um 



 

  

38 

estabelecimento de saúde, sobretudo, no âmbito do sistema público, pois o contexto 

de inserção de uma nova tecnologia pode requerer mudanças físicas, de insumos ou 

de quantidade e/ou qualificação diferenciadas de recursos humanos. Um outro 

aspecto é a possível interação tecnológica. Apesar da disseminação relativamente 

ampla do conhecimento sobre interações medicamentosas, pouco se dissemina e 

quase nada se aplica na prática sobre as demais interações tecnológicas. A avaliação 

das novas tecnologias permite estudar o programa necessário, documentar a lógica 

das considerações que levam à decisão, bem como constituir uma prova de 

responsabilidade fiscal e planejar as necessidades de adaptação e os efeitos em médio 

e longo prazo. 

Acreditamos que, neste contexto, estruturar a formalização da avaliação de 

tecnologias novas nos EASs, sobretudo no nível dos grandes centros universitários, 

pode ser uma solução para este problema no Brasil, a exemplo do sucesso obtido em 

outros países que já adotaram este modelo.  

 

1.4.1. As metodologias de avaliação de novas tecnologias para a saúde e de 
pesquisa clínica em geral 
 

Decorre das definições anteriores que a avaliação de tecnologias para a saúde 

depende da jurisdição onde esta é requerida, baseando-se no seu estágio regulatório 

ou nível de evidências científicas reconhecidas. Conhecimentos desenvolvidos 

durante a utilização da uma tecnologia na rotina em outra jurisdição, com outra 

população, pode ter, ou não, aplicabilidade local. Múltiplos fatores podem 

determinar variabilidade nas condições da rotina dos programas de atenção à saúde, 

bem como nos determinantes de resposta da população-alvo.  



 

  

39 

Exceto nos casos de tecnologias breakthroughs, a avaliação de tecnologias 

inovadoras já deve haver começado durante a fase de registro para livre comércio no 

Brasil ou de seu reconhecimento científico. Então, alguma informação sobre sua 

eficácia e segurança já está disponível no Brasil. A avaliação durante o período 

inicial de difusão (estudos de fase IV) pode, então, ser guiada pelos parâmetros que 

justificaram o registro ou seu reconhecimento no Brasil. É de extrema transcendência, 

portanto, o acesso e a disseminação pública dos embasamentos científicos que 

permitiram deferir os processos de registro de livre comércio ou seu reconhecimento 

no Brasil. A avaliação de novas tecnologias para a saúde segue a metodologia 

estruturada com as variações adequadas às especificidades do produto ou serviço. 

Normas, parâmetros e padrões para estes testes específicos têm sido harmonizados 

internacionalmente. Assim, esta avaliação das novas tecnologias serve para defender 

o consumidor, planejar e melhorar a atenção à saúde da população-alvo.  

Nos casos de tecnologias breakthroughs, a avaliação de tecnologias 

inovadoras é mais complexa, pois existem poucos elementos de conhecimentos 

científicos em qualquer jurisdição. Embora estudos clínicos sejam mandatórios, 

variáveis econômicas ou pressões políticas podem desencadear adoção precoce. 

Indicações que incluem riscos à vida tendem a pressionar pelo uso em condições 

compassionadas, que raramente derivam conhecimento suficientemente estruturado. 

Ou seja, na maioria dos casos, a adoção precoce induz o círculo vicioso de falta de 

conhecimento sobre eficácia e segurança da tecnologia. Em muitos casos, dezenas de 

anos se seguem até que letalidades imponham sua avaliação formal.  
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A avaliação de novas tecnologias breakthroughs necessita uma metodologia 

estruturada diferentemente, pois não existe comparador. Ou seja, o comparador é 

observar o curso natural da condição subjacente ou placebo.  

Várias propostas metodológicas têm sido discutidas e utilizadas nas últimas 

décadas. Para que tudo seja comparável, exceto a intervenção em estudo, o padrão-

ouro metodológico adotado tem sido estudos clínicos controlados, com seleção 

aleatória dos participantes, denominados randomizados. Esta pesquisa clínica deve 

seguir os parâmetros delineados nos estudos in vitro e em animais, ou estudos de 

fases anteriores, que a precedem e embasam.  

Nas condições mais raras ou com maior risco de letalidade, no entanto, estes 

estudos têm sido em número muito inferior ao número de novas tecnologias 

emergentes e de suas indicações para uso. Quanto mais rara a condição, maior a 

dificuldade de recrutamento de pacientes, o que tem estimulado o desenvolvimento 

de estudos multi-cêntricos internacionais.  

Uma outra solução metodológica decorrente é a síntese estruturada 

sistematicamente, meta-análise, de vários pequenos estudos comparáveis, apontando 

a direção média do conhecimento sobre a tecnologia em análise.  

No caso de estudos não comparáveis utiliza-se a descrição em revisões, que 

podem influenciar opiniões, mas são consideradas com menor validade científica. 

Estas, e outras, metodologias foram utilizadas no desenvolvimento de 

programas de avaliação de novas tecnologias em dois modelos observados na 

história: centralizado ou em rede de grandes centros universitários. Para 

entendimento das interações entre os atores é relevante revisar brevemente como e 

porquê estes grupos de ATS foram constituídos no modelo central ou de rede. 
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1.4.2. Algumas experiências históricas internacionais sobre a avaliação de novas 
tecnologias para a saúde 
 

A primeira experiência formalizada como avaliação de novas tecnologias foi 

a criação do Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidzorg, STG, em 1983, na 

Holanda. O STG era o grupo independente para assessorar o State Secretary for 

Welfare, Public Health and Cultural Affairs, WVC de suas iniciais no idioma dutch, 

embasando os esforços deste Ministério para planejar o sistema de saúde a médio e 

longo prazo. Em 1985, o escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde, 

WHO – Euro, solicitou a colaboração deste grupo para formar a Comission on Future 

Health Care Technology. Este projeto co-patrocinado pela WHO – Euro e o Dutch 

Gezondheidsraad gerou relatórios históricos na série Anticipating and Assessing 

Health Care Technology170.  

No Canadá, a estruturação do programa de avaliação de novas tecnologias 

também se desenvolveu centralmente, no CCOHTA. O projeto foi inicialmente 

financiado com a proposta de identificar fontes de informação transcendentes para 

priorizar novas tecnologias relevantes para o sistema de saúde171, acompanhar os 

conhecimentos gerados durante o seu desenvolvimento e antecipar seu potencial 

impacto sobre a saúde da população e sobre as finanças do sistema público de saúde. 

Após um ano de atividades, com quatro avaliações172,173,174 e sob avaliação interna e 

externa 175 , o projeto foi formalizado como o Canadian Emerging Technologies 

Assessment Program, CETAP. Desde 2001, o programa vem intensificando o número 

e a atualidade das publicações variando entre o formato de avaliação tradicional, os 

Issues In Emerging Technologies, e apreciações descritivas estruturadas mais breves 

sobre fármacos, Emerging Drug Listings, ou produtos para a saúde, Emerging 

Technology List. 
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Na Suécia o modelo de avaliação de novas tecnologias também foi 

desenvolvido centralmente. O Statens Beredning for Medicinsk Utvärdering, SBU, 

desenvolveu o projeto Alerts 176 . Uma equipe de especialistas e enfermeiros 

selecionam tecnologias e revisam o trabalho de síntese de conhecimentos no 

momento, realizada pela equipe do SBU. Rara vez novas pesquisas são demandadas, 

com coleta primária de dados. As publicações imediatas em base de dados na 

Internet, e também indexadas nas bases de dados internacionais permitem uma ampla 

disseminação. Os embaixadores dos hospitais no SBU são responsáveis de continuar 

a discussão nos seus EASs e trazer atualizações ou modificações com evidências. Os 

gestores, os profissionais de saúde, os políticos e o público em geral têm a cultura de 

discutir estes tópicos, pois a eficiência e os custos do sistema de saúde são matérias 

prioritárias no país. A Suécia também desencadeou o projeto European Information 

Network on New and Changing Health Technologies, EuroScan, uma rede de 

colaboração entre as Agências de ATS, todas membros do INAHTA, para 

intercâmbio e avaliação de tecnologias emergentes ou em evolução. Este se integra 

no contexto do novo desenvolvimento da European Network for HTA, EUNetHTA. 

Na Inglaterra e Escócia, o modelo é misto, há uma estrutura central que 

depende da rede de centros universitários independentes, os Centros de ATS para o 

sistema nacional de saúde, o National Health Service, NHS. Sob a coordenação do 

NCCHTA, foi criado o projeto National Horizon Scanning Centre, NHSC. O NHSC 

está financiado sob contrato pelo Department of Health's R&D Directorate para 

prover informação específica sobre novas tecnologias emergentes que possam ser 

significativas para o sistema nacional de saúde. Atualmente, o NHSC está assumindo 

a Secretaria do EuroScan. Uma base de dados central, HTA database, mantida no 
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Centro de York, NHS Center for Reviews and Dissemination, NHS CRD, contêm 

resumos estruturados destas avaliações sobre novas tecnologias realizadas pelos 

membros do INAHTA, bem como todas as avaliações das demais tecnologias, 

realizadas desde 1994. A divisão em duas bases de dados dedicadas às análises de 

efetividade, Database of Abstracts of Reviews of Effects, DARE, e avaliações críticas 

e econômicas, NHS Economic Evaluation Database, NHS EED visa melhor servir 

aos pacientes, profissionais da saúde e o público com diretrizes sólidas, robustas e 

confiáveis sobre as “Boas Práticas” da atualidade. O NHS CRD publica regularmente 

um periódico Effective Health Care para profissionais da saúde e folhetos diversos 

para o público, ambos veiculando conhecimento também sobre novas tecnologias. 

De outro lado, os gestores executivos do South and West Regional Office do NHS 

organizaram um comitê multi-profissional que revisa trimestralmente as evidências 

sobre as novas tecnologias identificadas pelos compradores, médicos e pesquisadores. 

Constituído de médicos de notório saber, acadêmicos e cientistas, inclusive alguns do 

Wessex Institute for Health Research and Development, e membros da comunidade, 

o Development and Evaluation Committee, DEC, recomenda, ou não, a compra da 

nova tecnologia para o NHS. Uma outra iniciativa decorrente das novas tecnologias 

para as quais há incerteza, foi a criação do “registro” voluntário, o Safety and 

Efficacy Register of New and Interventional Procedures, SERNIP, mantido pela 

Academy of Medical Royal Colleges. O SERNIP tem laços administrativos e 

científicos com o programa nacional de ATS 177 . Isto garante que as análises 

periódicas re-orientem as evidências, e/ou novas pesquisas, sobre as novas 

tecnologias e as respectivas políticas no NHS. 
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Outra experiência descentralizada ocorreu na França. Desde 1982, a rede da 

Assistance des Hôpitaux Publiques de Paris utiliza o mecanismo de avaliação e 

compra conjunta, sobretudo no caso das tecnologias novas e dispendiosas. O Comitê 

d’Évaluation et de Diffusion des Innovations Technologiques, CEDIT, coordena as 

coletas de literatura médica relevante, consulta com especialistas, dados primários 

e/ou secundários e análises econômicas. Este grupo assessora o Diretor Geral da 

região e historicamente foi o precursor de todos os grupos sobre avaliação de novas 

tecnologias, com centenas de publicações. Além disto, este grupo participa da 

gerência do seguimento da resposta e dos créditos para os editais nacionais do 

Departamento de Finanças, Direction des Finances, para Paris. Com a 

responsabilidade ampliada para a acreditação dos hospitais públicos e privados, que 

mudou a ANDEM para a ANAES, o trabalho sobre as inovações na França está em 

sua grande maioria apoiado nas realizações do CEDIT. 

Este breve resumo deixa entrever que nos dois modelos mencionados, central 

ou em rede, existem vantagens e inconvenientes. A vantagem do modelo centralizado 

de evitar duplicações de esforços e apoiar decisões diretamente na porta de entrada 

do sistema de saúde (por exemplo, o CCOHTA avalia os fármacos, inclusive seus 

aspectos econômicos e possível impacto pró-ativamente) se acompanha do 

inconveniente de necessitar uma equipe multi-disciplinar grande o suficiente para 

responder às demandas no tempo plausível para a decisão que se propõe apoiar. No 

modelo descentralizado, várias equipes proficientes poderão estar respondendo, 

talvez várias questões sobre um ou diversos temas requeridos simultaneamente, mas 

com o inconveniente da dúvida sobre interesses diversos que podem estar encobertos. 

Assim, no Ministério da Saúde do Canadá, Health Canada, previne-se conflitos de 
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interesses por meio de full disclosure, regra de disponibilidade e transparência 

integral, zero sigilo telefônico ou bancário, dos servidores que têm acesso a 

informações privilegiadas por até dois anos após a função pública exercida; o que 

não seria factível com uma rede de instituições. Um contrato com cláusulas 

semelhantes a estas de full disclosure dos seus interesses, no entanto, parece estar 

obtendo bons resultados de idoneidade com os consultores ad hoc, que estão 

agilizando as avaliações das tecnologias para a saúde para fins de registro na Food 

and Drug Administration, o mecanismo de Third Party Review, introduzido pela lei 

de modernização, FDAMA. Neste modelo dos Estados Unidos, a rede se formou com 

instituições federais e outras designadas sem fins lucrativos, baseados no critério do 

saber fazer sem necessidade do vínculo universitário. 

A rede para ATSs constituída com hospitais universitários públicos, como na 

França, traz a vantagem do notório saber no tema específico, que pode ser vinculada 

por contratos de disclosure similares, pode garantir rapidamente alta produtividade e 

sobretudo pode formar os futuros profissionais já enquadrados com/ dentro das 

diretrizes de consciência maximizada para a segurança, efetividade e eficiência 

requeridas para o sistema de saúde, principalmente no âmbito público.  

Diante da multiplicidade dos temas a avaliar no Brasil, pois a maioria das 

tecnologias existentes foram pouco ou nada avaliadas (então quando novas 

alternativas a estas são propostas para incorporação, inexiste a linha de base que 

parametriza quanta melhoria se estaria comprando com a introdução da nova 

tecnologia, duplicando a tarefa de avaliação). Assim, – torna-se muito importante 

discutir critérios, base e experiências, de priorização para a incorporação de novas 

tecnologias, bem como para os exercícios de ATS. 

 



 

  

46 

1.4.3. Priorização de novas tecnologias  
 

Em princípio, todos os sistemas de saúde têm objetivo de alcançar o melhor 

bem-estar com os limitados recursos que estão disponíveis, evidenciando-se a lógica 

de oferecer, ao menos, os serviços de saúde que sejam necessários e de maneira 

eficiente. O filosófo Hutcheson178  argumentou que “a melhor ação é aquela que 

proporciona mais felicidade ao maior número de pessoas”. No entanto, isto não 

parece fácil, pois o significado do conceito de bem-estar varia e está 

sistematicamente relacionado com as características sócio-demográficas 179 , 180  da 

população. Sob uma perspectiva ética, a equidade, a expressão “repartição de 

benefício” (benefit sharing), se refere à também à acessibilidade no sentido 

humanitário, de solidariedade. Em uma sociedade democrática, isto requer princípios 

e critérios para escolher entre alternativas, e a adoção e uso destes requer 

transparência e responsabilidade social, no sentido da sensibilidade às problemáticas 

e pontos de vista dos cidadãos181 desta sociedade182,183,184. Na maioria das sociedades 

ocidentais, sem a definição explícita destes conceitos, a cobertura era determinada 

pelo julgamento dos médicos. 

Neste contexto e sob estas premissas, surgiram mudanças nas estruturas de 

poder, os administradores pressionados por constrangimentos orçamentários 

colocaram ênfase nos aspectos de eficiência e equidade. Sob o ponto de vista da 

utilidade, Bentham185, discípulo de Hutcheson186, defende que “qualquer ação que 

aumente o bem-estar geral está correta”. Esta promoção da eficiência resultou na 

noção de maximização e difusão dos estudos econômicos de minimização dos custos, 

no caso de intervenções tenham o mesmo resultado a escolha deveria ser da 

tecnologia menos dispendiosa, e de custo-efetividade, no caso preconizando-se o 
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melhor resultado possível com o menor custo possível. Muitas críticas decorrem, no 

entanto, pelo efeito reducionista e pelas incertezas sobre quem deva decidir o que 

seria melhor e sob quais pontos de vista, ou seja, quais grupos devam ser priorizados. 

A distribuição dos benefícios tem sido estudada como uma variável binária sem 

simbolização de troca, falhas metodológicas importantes que impediram a 

ponderação mais justa. Além disto, não há consenso sobre os valores atribuídos à 

eficiência187,188,189,190,191. 

Há mais de quatro décadas, o governo dos Estados Unidos definiu no Estatuto, 

seção 1862(a)(1)(A), que só os serviços razoáveis e necessários para o diagnóstico e 

tratamento das condições ou traumas seriam cobertos. Um debate acirrado tem sido 

gerado sobre os conceitos razoável, necessário, apropriado e investigacional, que 

qualificam a demanda pela tecnologia. Estes apresentam-se com definições variáveis 

e exercem ampla influência sobre a cobertura dos serviços de saúde. No Brasil, há 

mais de 20 anos a Constituição rege os princípios de equidade e justiça social, porém 

não há publicação formal do Ministério da Saúde sobre critérios explícitos para a 

avaliação inicial da ANVISA ou para incorporação e cobertura nas tabelas de 

ressarcimento do SUS. Por conseqüência, é muito difícil estimar se existe 

distribuição razoável dos benefícios, se o acesso é apropriado e se as tecnologias 

cobertas são as que mais aumentam o bem-estar geral. 

 

Apesar de sua importância central, internacionalmente, só durante as últimas 

décadas é que alguns esforços para estabelecer critérios de priorização foram 

formalizados, tanto no nível da incorporação/cobertura de tecnologias como de 

pesquisa de avaliação para promover o maior conhecimento sobre a tecnologia. 

Segundo consenso com representantes da comunidade científica, sob os auspícios do 
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National Institute for Health Care Management, Eddy192 descreveu critérios para 

ponderar o processo de priorização incluindo evidências científicas suficientes (i) de 

que a tecnologia produz o efeito para a saúde ou (ii) demonstra potencial para 

produzi-lo; (iii) de que os efeitos benéficos são superiores aos riscos à saúde; e, (iv) 

de que a tecnologia é o método mais custo-efetivo para esta condição. No entanto, a 

experiência de participação da população do Estado do Oregon193 na seleção das 

tecnologias a serem cobertas demonstrou como a emoção derrotou os valores de 

custo-efetividade, levando à classificação separada das tecnologias que salvam a vida. 

Outra iniciativa foi os relatórios do Instituto de Medicina194,195 ,196 . Utilizando a 

abordagem do governo para a base, top-down, foram formulados seis conceitos-

objetivos para melhorar os serviços para a saúde: mais segurança, efetividade, foco 

no paciente, na hora adequada, eficiente e eqüitativo. As dez regras formuladas para 

orientar a atingir este objetivo incluíram (i) cuidados baseados em relações de 

atenção contínua; (ii) personalização segundo necessidades e valores dos pacientes; 

(iii) o paciente como uma fonte de controle; (iv) compartilhar o conhecimento e 

fluxo livre da informação; (v) decisões baseadas em evidências científicas; (vi) 

segurança como propriedade do sistema; (vii) necessidade de transparência; (viii) a 

antecipação das necessidades; (ix) diminuir continuamente os resíduos; e (x) 

cooperação entre os médicos. Em 2003, uma nova lista das 20 mais importantes 

prioridades, já salientando a noção de troca: esta lista incluiu 63% das causas de 

óbitos (doença cardíaca isquêmica, acidentes vasculares cerebrais, etc), salientando 

em carta ao Congresso que mesmo se houvesse prevenção de apenas 5% destes 

óbitos isto significaria salvar 75.000 vidas [ou mortes prematuras prevenidas]. 
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Uma abordagem da base para o governo, bottom-up, foi adotada pelos 

sistemas nacionais espanhol 197  e inglês 198 , onde as demandas para decisões de 

cobertura devem ser elencadas, sob consulta pública. A lista de prioridades é 

constituída, então, atribuindo-se ponderação segundo (i) prevalência da condição 

clínica; (ii) custo do serviço de saúde utilizado e seu gerenciamento; (iii) 

variabilidade no uso da tecnologia; (iv) a importância ou a potencialidade da 

tecnologia mudar os desfechos, (v) os custos para a saúde, e/ ou (vi) elucidar 

aspectos éticos, legais e sociais. Esta metodologia adotada tem se mostrado 

reprodutível e satisfatória, pois conta com a participação da comunidade científica e 

profissionais da saúde. A grande dificuldade debatida nestes países tem sido a falta 

de avaliação das tecnologias vigentes com as quais se deva comparar199 estas novas 

tecnologias, sendo que na Inglaterra estimava-se que apenas 20% das tecnologias 

para a saúde haviam sido avaliadas formalmente. 

Baseados nos princípios tradicionais de escolha livre no mercado privado, as 

instituições de gerenciamento controlado, HMO, dos Estados Unidos, não necessitam 

prestar contas. Estas instituições gerenciam e racionam 200  a cobertura de 

medicamentos utilizando processo de decisões baseadas no princípio de razão e 

justiça para os membros201 , realizadas por comitês consultivos, alguns destes já 

reconhecidos como instituições formais de avaliação de tecnologias para a saúde. 

 

Quando estas tecnologias são novas, no entanto, diferentes graus de 

evidências científicas relativas a estes aspectos podem estar disponíveis. 

Conseqüentemente, a melhor informação deve estar disponível para aqueles que 

farão a decisão, as escolhas são mais difíceis pelo maior volume de demandas para 
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incorporar novas tecnologias e existem exigências ainda maiores pela 

responsabilidade social.  

Então, baseando-se na descrição da literatura científica da América do 

Norte192, e dos sistemas nacionais espanhol197 e inglês198, o elenco de critérios de 

priorização para considerar e ponderar a incorporação de novas tecnologias, e 

compor uma justificativa para a incorporação, deveria incluir evidências científicas 

suficientes de que a tecnologia demonstra potencial (i) para produzir maior efeito 

para a saúde comparativamente a tecnologia vigente podendo mudar os desfechos; e/ 

ou (ii) de que os efeitos benéficos antecipados são superiores aos riscos potenciais à 

saúde podendo melhorar ou modificar o perfil de eventos indesejáveis ou colaterais; 

e/ ou (iii) de que a nova tecnologia pode melhorar custos e gerenciamento do serviço 

de saúde utilizado; e/ ou (iv) melhorar aspectos éticos, legais e sociais. Com um ou 

mais destes critérios, se poderia permitir antecipar a tecnologia poderia ser o método 

mais custo-efetivo para esta condição.  

 

1.4.4. O contexto, elementos facilitadores ou de barreira ao desenvolvimento de 
ATS em EAS especializado, no Brasil 
 

Em um esforço histórico, em 2003, o Ministério da Saúde do Brasil realizou 

uma conferência de consenso com especialistas a fim de construir uma Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa. Nesta, reconheceu a urgência de avaliar as 

contribuições das tecnologias novas e as existentes visando aumentar a eficiência tão 

necessária no âmbito do Sistema Único de Saúde, incorporando todo o capítulo 14, 

relativo à Sub-Agenda de Avaliação de Tecnologias para a Saúde. Outras tentativas 

históricas falharam por falta de recursos humanos formados no país segundo alguns 

documentos (apesar da existência de mais de 30.000 doutores formados e que grande 
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parte destes receberam e utilizaram recursos públicos de apoio para a sua formação 

nas melhores escolas do exterior. Grande parte destes profissionais se encontram nas 

universidades e vários inclusive recebem grande reconhecimento e premiações 

internacionais). Na realidade, muitos Hospitais Universitários já fazem pesquisa. No 

entanto, não o fazem planejada e coordenadamente para contribuir com a construção 

do SUS, estes pesquisadores permanecem à margem das instâncias de decisão sobre 

alocação de recursos ou sobre tabelas de ressarcimento de procedimentos e 

programas. 

Na presença de participação obtida com critérios formais e contratos claros 

para produtos específicos, como se menciona em outros países, na revisão acima, os 

exercícios de ATS em rede podem auxiliar a melhorar os mecanismos de integração 

top-down e bottom-up concomitantes requeridos para a efetiva implementação das 

redes estaduais e municipais do sistema de saúde público:- inúmeras avaliações, sem 

dúvida, também ocorrem na maioria dos EAS nos momentos de aquisição de novas 

tecnologias. Infelizmente, no Brasil, sob nossa percepção, a tradição da cultura oral, 

fragmentação e isolamento, tem dificultado a documentação dos processos das 

organizações. Em geral, se repete inúmeras vezes o mesmo esforço, até mesmo em 

nível intra-organizacional, impedindo liberação de recursos para avanços ou 

aperfeiçoamentos e parametrização (por exemplo, de especificações técnicas, 

qualidade e resultados esperados e custos). Assim, um planejamento insuficiente tem 

resultado no sucateamento de estruturas de serviços de saúde públicos. 
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2. Justificativa da escolha de campo de estudo 
 
A escolha do campo de estudo em ambiente hospitalar está fundamentada pela 

caracterização da atenção no Sistema Único de Saúde com um modelo 

historicamente hospitalocêntrico202. Para a sociedade os hospitais adquirem grande 

visibilidade na atenção a condições agudas e aquelas com risco de morte. Além disto, 

consomem o maior volume de recursos e isto co-existe com a insuficiência crônica 

de recursos para custeio das ações, alocação irregular e escassa de recursos de 

investimento em saúde.  

Figura 8. Categorias de fundos como porcentagens do 
total de gastos com a saúde no Canadá, 1999 

Isto, no entanto, como explícito 
na revisão acima, não é uma 
característica só do sistema de 
saúde do Brasil. Como 
comparação, citamos esta figura 8 
do sistema de saúde do Canadá. 
 

 Observa-se que os 
hospitais, em geral, consomem 
um terço dos recursos dos 
sistemas de saúde revisados. 

 

 
 

 

 

 

Além disto, o hospital, como descrito na revisão, pode ser caracterizado como 

um sistema vivo que interage, dinamicamente, com o meio onde opera, oferta 

serviços e influencia a sociedade, por meio dos seguintes aspectos:  

D co-relação entre a equipe de saúde e pacientes, estes atores definem e 

executam as políticas sanitárias; 

D gera gasto, demanda insumos e serviços de apoio; 

D gera empregos e oferta / produz atenção à saúde; 

D mantém relações financeiras, econômicas e comerciais com organismos de 

financiamento e de fomento à pesquisa, fornecedores de insumos e serviços e 

a indústria da saúde em geral203.�� 
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O hospital é um palco deste ambiente econômico, político e institucional em 

saúde, onde os mercados estão fortemente interligados e interdependentes e onde se 

conforma uma dinâmica de evolução das cadeias produtivas (relações intersetoriais 

de compra e venda ou tecnológicas)203. O hospital, como sublinhado na revisão, vive 

dentro da frágil balança204 entre a oferta do complexo industrial da saúde, com uma 

dinâmica competitiva condicionando a evolução dos paradigmas e trajetórias 

tecnológicas estratégicas para as inovações em saúde; e a demanda e requerimentos 

de procedimentos para a saúde por parte da população (uma demanda social em 

permanente processo de expansão, fruto das mudanças demográficas e das 

características inerentes dos bens e serviços em saúde). Os hospitais estão, de um 

lado, pressionados pelas modificações cada vez mais rápidas e radicais na infra-

estrutura clínica com tecnologias inovadoras, sobretudo nas atividades de 

laboratórios, imagem, farmácia, esterilização e cuidados intensivos em saúde, etc... e, 

por outro lado, também se encontram sob pressão devido à ressarcimentos aquém das 

despesas da operação. Isto ocorre a despeito da elevação continuada da participação 

da área da saúde nas despesas nacionais financiadas pelo Estado e pelo setor privado 

que acontece apesar dos esforços generalizados para a contenção do gasto público 

desde os anos 80, como se pode observar no quadro resumindo os dados do SUS, 

comparando entre o ano 2000 e 2004, Quadro 3. que segue.  

Quadro 3. Resumo das tendências observadas entre 2000 e 2004 – SUS 
 
 

�

� ������� ��� ������ 	��
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:������ ��� � F� �� ��
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� O número de procedimentos hospitalares diminuiu -4% entre 2000 e 2004,  
� O número de procedimentos ambulatoriais aumentou +24%, 
�  mas ambos aumentaram +35% seu valor, ou seja, entre 2000 e 2004,  
�  o custo por procSIA aumentou 8% e o procSIH em 40%! 
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observa-se, também, que a cardiologia é uma das áreas com mais rápida evolução 

tecnológica com um aumento efetivo de seus custos no Brasil: em 2004, o número de 

procedimentos cirúrgicos cardiológicos pelo SUS diminuiu de 3,8% do que era em 

2000 mas os custos respectivos aumentaram de 66,4%. 

 
Nesta realidade, o InCor é percebido como “early adopter” ou “high 

receptive context”. O InCor têm tradição de excelência em pesquisa, com 370 

projetos em curso neste ano, e de incorporação de novas tecnologias; trabalha em 

especialidade crítica da mais alta complexidade; onde uma parcela importante dos 

processos depende de instrumentação externa; há interação tecnológica da maior 

intensidade. Além disto, o InCor formou e forma a maioria dos cardiologistas do 

Brasil, strictu, latu sensu e atualização, com 500 teses defendidas, onde se 

confirmaria a asserção: 

- “a difusão de inovações é vista como um processo altamente orgânico e adaptativo 
no qual a organização se adapta à inovação e a inovação é adaptada à 
organização205” e, 
 
por isto, configura um campo prolífico para a experimentação de metodologias de 

avaliação. 

O desdobramento inevitável é que este nível de incorporação e novos 

desenvolvimentos exercem uma real pressão sobre a adoção de novas tecnologias no 

âmbito nacional. Por outro lado, isto traz soluções locais e pode diminuir a 

dependência de importações externas para a operação do sistema de saúde. Além 

disto, a avaliação de novas tecnologias selecionadas como exemplos neste trabalho 

pode contribuir para o planejamento do uso de recursos para a própria instituição. 
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2.1. Descrição do contexto e do campo de estudo 
O Instituto do Coração, InCor, do Hospital das Clínicas, HC, da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, é uma instituição pública 

prestadora de serviços de saúde especializados em cardiologia. A intensa atividade 

na assistência, ensino e pesquisa científica e tecnológica, fazem do InCor, uma porta 

privilegiada de entrada de inovações correlatas à cardiologia no Brasil. 

Desenvolvidas aqui ou importadas, a totalidade das novas tecnologias da área são 

estudadas no InCor. Estas tecnologias inovadoras podem ser submetidas segundo 

protocolos de pesquisa clínica, se apresentam como doações ou testes. Sendo um dos 

formadores em cardiologia, o InCor é uma das instituições que influencia a adoção 

de novas tecnologias para o sistema de saúde.  

A tradição em promover inovações data do primeiro transplante da América 

Latina, segundo no mundo, em 1968, que foi realizado pelas equipes dos doutores 

Euryclides de Jesus Zerbini e Luiz Venere Décourt. Isto deu impulso singular ao 

Instituto, pois passou a ser estampado nas manchetes dos jornais de todo o 

Continente Sul-Americano. A concepção do InCor como um centro de excelência no 

ensino, pesquisa e assistência em cardiologia e cirurgia cardíaca e torácica, data da 

década de 50, visando construir um centro de referência para a formação de novos 

especialistas e para o desenvolvimento de técnicas e tecnologias básicas para a 

prática da cardiologia no País. 

Em termos organizacionais, o InCor, assim como todo o Complexo HC, está 

vinculado à estrutura acadêmica universitária, ou seja, os professores mais titulados 

ocupam os cargos de maior destaque na estrutura diretiva da instituição. Além dessa 

caracterização, o hospital apresenta outro componente de complexidade 
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organizacional / administrativa. Desde 1978, o InCor está vinculado a uma fundação 

de apoio sem fins lucrativos, a Fundação Zerbini, FZ, responsável por captar, 

gerenciar e investir na estrutura do próprio InCor os recursos advindos da prestação 

de serviços do Instituto na assistência, ensino e pesquisa em cardiologia. Parte desses 

recursos é transferida para o Hospital das Clínicas e para a Faculdade de Medicina, 

cujos representantes têm assento no Conselho da Fundação. Essa relação foi 

documentada em convênio firmado em 1978 com o HC, permitindo à FZ captar os 

recursos gerados pelo Instituto, principalmente por meio da prestação de serviços 

médicos ao Sistema Único de Saúde – SUS e a empresas privadas de planos e 

seguros saúde. A existência da fundação propiciou a contratação de especialistas em 

tempo integral e é um dos mecanismos centrais para a aquisição de equipamentos e 

insumos especiais.  

 

2.2. Natureza das atividades, produtos e processos no InCor 
Existe intensa atividade no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

(InCor- HC/FMUSP). As atividades se realizam sob a premissa da filosofia que os 

avanços da ciência e da tecnologia devem ter como referência a qualidade de vida e o 

bem estar do ser humano. Nestes 27 anos, o InCor assistiu 2,7 milhões de consultas 

ambulatoriais, 163 mil internações e 59 mil cirurgias, dentre elas perto de 300 

transplantes; realizou cerca de mil pesquisas e 300 defesas de teses pelos mais de 500 

alunos atendidos em cursos de pós-graduação em cardiologia e cirurgia cardíaca e 

torácica. 

A estrutura física do InCor é composta de 569 leitos, distribuídos entre sete 

unidades de internação, incluindo a Unidade Clínica de Emergência e o Hospital 

Auxiliar de Cotoxó, e seis unidades de terapia intensiva de alta complexidade. O 
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centro cirúrgico, com 14 salas de operação, é um dos mais modernos da América 

Latina e incorpora tecnologias de ponta em equipamentos e sistemas de 

monitorização de pacientes. Em média, são realizadas diariamente 20 cirurgias em 

adultos e crianças. 

A área de diagnóstico do InCor concentra unidades de medicina nuclear, 

ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiologia geral, vascular e 

intervencionista, além de hemodinâmica e estudos eletrofisiológicos. Esta área 

incorporou equipamentos de última geração, como a cardioangiografia digital e as 

tomografias por emissão de pósitrons e multislice. Um conjunto de 15 outros centros, 

laboratórios e grupos de pesquisa, atuam no diagnóstico e em estudos prospectivos 

de novas técnicas e tecnologias para o tratamento e prevenção das doenças do 

coração: Centro de Tecnologia Biomédica, Laboratório de Análises Clínicas, 

Laboratório de Anatomia Patológica, Laboratório de Biologia Vascular, Laboratório 

de Dislipidemias, Laboratório de Farmacologia, Laboratório de Hemostasia, 

Laboratório de Imunologia, Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular, 

Laboratório de Matriz Extracelular, Laboratório de Metabolismo de Lípides, 

Laboratório de Pleura, Laboratório de Treinamento e Simulação em Emergências 

Cardiovasculares, Serviço de Fisiologia Aplicada, Serviço de Informática, Unidade 

de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício.  

 

2.3. Representatividade do InCor na assistência  
A magnitude da assistência, não só dos cardiopatas locais, mas também do 

resto do Brasil e da América Latina permitem estimar que o Instituto do Coração seja 

um campo importante e representativo na cardiologia e na saúde pública brasileira. O 

InCor tem equipe de 2586 profissionais do InCor, 370 médicos com ampla gama de 
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especialidades, 830 enfermeiras e 620 outros multi-profissionais em saúde – parte 

expressiva deles com pós-graduação no Brasil e exterior – que permite realizar, em 

programas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde, 

por ano, em média, 250 mil consultas, 13 mil internações, 5 mil cirurgias e 2 milhões 

de exames de diagnóstico. Oitenta por cento, 80%, do atendimento do InCor são 

dedicados a pacientes cujo tratamento é financiado pelo SUS - Sistema Único de 

Saúde. Durante 2003, 44% das internações pelo SUS, que geraram 53% dos dias de 

permanência, foram provenientes de fora (da área designada de responsabilidade de 

sua assistência, a Direção Regional V da capital de São Paulo, com 2,8 milhões de 

habitantes), por referência intermunicipal, interestadual ou internacional. 

 

2.4. A influência das atividades de ensino no InCor 
Uma malha de inter-relações se constrói entre o InCor, seus profissionais, os 

colegas que se formam e suas instituições de origem ou destino, durante e após a 

formação. Na área de ensino médico, multiprofissional e de pesquisa, há a formação, 

a cada ano, de centenas de especialistas atuantes no Brasil e América Latina. A 

política de ensino de nível superior e técnico nas especialidades em que atua, 

contribui para o desenvolvimento de uma elite de pesquisadores que sedimentam 

laços e estão em todo o País. Na formação da área multi-profissional em cardiologia, 

o InCor investe em cursos de aprimoramento e estágios voluntários e 

supervisionados, nas especialidades de: análise e pesquisa em laboratório, 

biblioteconomia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, imunologia e 

transplante, informática, nutrição, odontologia, psicologia clínica e institucional e 

serviço social. No ensino técnico, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento em 

Ciências da Saúde, CEFACS, atende alunos em cursos de auxiliar e técnico de 
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enfermagem, instrumentação cirúrgica, métodos gráficos e radiologia médica. Para 

oferecer treinamento básico e avançado em emergência cardiovascular, o InCor criou 

o Laboratório de Simulação e Treinamento em Emergências Cardiovasculares, 

credenciada pela American Heart Association - AHA e pelo Comitê Nacional de 

Ressuscitação da Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC, para ministrar cursos 

de suporte básico e avançado de vida a profissionais de saúde e ao público leigo no 

Brasil, reforçando os laços de sua influência também com a comunidade. 

 

2.5. Atividades de pesquisa e desenvolvimento no InCor 
O InCor tem gerado pesquisa científica e tecnológica sobre toda sua 

capacidade de assistência e ensino. Houve e há esforços para o desenvolvimento de 

novas tecnologias, sejam elas equipamentos, medicamentos, diagnósticos, terapias ou 

procedimentos cirúrgicos. Diversas técnicas foram introduzidas pelo InCor no Brasil 

e América Latina como, por exemplo: a revascularização miocárdica e a troca de 

eletrodos de marcapasso, ambas com a utilização de laser; e a técnica de ablação 

epicárdica para correção de arritmias ventriculares, desenvolvida exclusivamente por 

especialistas do InCor e hoje utilizada no mundo todo, marcando a pressão que há na 

instituição no sentido de inovar. 

O Instituto também é referência latino-americana em cirurgia infantil, campo 

no qual aprimorou e já desenvolveu diversas técnicas. Na cirurgia cardíaca, realizou 

o primeiro transplante duplo de coração e rim bem-sucedidos da América Latina, em 

conjunto com a Clínica de Urologia do HC. Nas pesquisas com transplante de célula 

tronco para o tratamento da insuficiência cardíaca, o InCor contribui com dois 

grandes estudos na fase de aplicação em humanos: o transplante autólogo de células 

tronco aplicadas diretamente na corrente sangüínea ou nas artérias coronárias e o 
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transplante associado à cirurgia de revascularização, estas tecnologias são inovações 

promissoras, candidatas a alta tecnologia que prometem evitar cirurgias.  

Outros laboratórios e centenas de pesquisadores do Instituto do Coração 

trabalham em pesquisas nas área de aterosclerose, arritmia, doença congênita, 

dislipidemia, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e coronariana, 

miocardiopatia e valvopatia, que são problemas com alta prevalência e intensa 

preocupação para o sistema de saúde. 

Até 2002, o InCor contava com 12 patentes sobre desenvolvimentos 

inovadores e de interesse comercial nacional e internacional. Duas patentes 

adicionais estão em fase de processo de registro: “aperfeiçoamentos em fluxômetro 

eletromagnético” e “válvula biológica de pericárdio”. Então, se observa que a intensa 

atividade e experiência com tecnologias dedicadas, gera saber fazer, busca de 

soluções de problemas e inova na instrumentação dos procedimentos.  

O desdobramento inevitável é que isto exerce uma real pressão sobre a 

adoção de novas tecnologias no âmbito nacional. Por outro lado, isto traz soluções 

locais e pode diminuir a dependência de importações externas para a operação do 

sistema de saúde. 

Esperamos que esta experiência e estes exemplos possam, eventualmente, 

encorajar a adoção sistemática de metodologias de avaliação. Por outro lado, a 

descrição dos elementos que facilitaram ou que dificultaram o processo durante este 

exercício de ATS em EAS poderá permitir encontrar soluções adequadas para futuros 

desenvolvimentos.  
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3. Objetivos 
 

3.1. Geral 
Estudar a incorporação e avaliação de novas tecnologias no sistema de 

Serviços de Saúde Brasileiro. 

3.2. Específicos 
• Descrever e explorar possíveis padrões adotados nas decisões no interior da 

organização, as relações entre os vários atores envolvidos e o funcionamento 

da estrutura administrativa institucional para a incorporação de novas 

tecnologias; 

• Avaliar um medicamento, um procedimento diagnóstico e uma cirurgia 

incorporados recentemente no InCor, a fim de discutir a possível contribuição 

da avaliação estruturada e precoce de tecnologias para diagnóstico ou terapia 

para a saúde. 
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4. Materiais e métodos  
 

 

Traduzindo-se a revisão que precede para o micro-sistema hospitalar, a 

decisão (policy) e as diretivas (politics), foi possível abordar o problema proposto de 

análise das decisões de incorporar novas tecnologias por uma aproximação com a 

teoria dos sistemas (paradigma adotado por Easton206), que oferece uma forma de 

conceituar complexos fenômenos políticos, nos permitindo tentar explicar as inter-

relações entre os atores segundo a aplicação desta teoria por outros 

autores206,207,208,209,210,211.  

Assim, abordamos o processo decisório como a unidade de análise, 

considerando-o um problema quase-estruturado segundo argumentação de Matus212, 

ocorrendo em um momento e situação determinada por / com os atores que compõem 

a organização, o InCor, dentro do contexto do sistema público de saúde. 

A argumentação de Matus212 se baseou nas críticas à teoria dos sistemas e se 

centrou no fato que “o modelo sistêmico tradicional tende a tratar o próprio sistema 

como algo estático e incontestável ou, pelo menos, sujeito a raras mudanças 

fundamentais”. Matus212 postulou seis diferenças com (vs.) os entendimentos 

originais propostos por Easton206, como segue: 

1. sujeito não é distinto do objeto vs. sujeito é diferençável do objeto;  

2. há mais de uma explicação verdadeira vs. não pode haver mais de uma 

explicação verdadeira;  

3. os atores sociais geram possibilidades, em um sistema social criativo que, só 

em parte, segue leis vs. explicar é descobrir as leis que regem o objeto;  

4. o poder é um recurso escasso e limita a possibilidade do “deve ser” vs. o 

poder não é um recurso escasso;  

5. existe uma incerteza mal definida, que domina todo o sistema social; vs. não 

existe uma incerteza mal definida;  
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6. os problemas, a que se refere o plano, são quase-estruturados(i) (citando 

Matus, 1993) vs. conseqüentemente, os problemas a que se refere o plano 

para a decisão são bem estruturados e têm solução conhecida.  

Quadro 4. Definição de problema quase-estruturado (Matus, 1993) 

(i)“Problema quase- estruturado é o que não se pode definir nem explicar 
com precisão; por isso, não se sabe bem como enfrentá-lo e, muito 
menos, se conhecem os critérios para escolher entre as opções 
concebidas para enfrentá-lo. A primeira dificuldade com tais 
problemas está em reconhecê-los.  

Com esses postulados, Matus212 superou a exigência de que o sistema esteja 

em equilíbrio, também nos permitindo que a atividade seja analisada.  

Matus ainda introduziu dois conceitos importantes que estamos utilizando 

nesta análise: o de situação e o de momento(ii) que possibilitam um recorte dinâmico 

e mais adequado ao enfoque analítico. 

Quadro 5. Definição de situação e momento  (Matus, 1993) 

(ii) Matus definiu estas duas expressões como segue:  

Situação é a realidade explicada por um ator, que vive nela e a interpreta em 
função de sua própria ação. Por isso, cada ator pode ter uma 
explicação diferente de uma realidade.  

Momento é uma instância repetitiva, pela qual passa um processo encadeado 
e contínuo, que não tem princípio nem fim bem demarcados (Matus, 
1996, p. 577). Em texto anterior, Matus detalha esse conceito, 
explicitando que ele não tem uma característica meramente 
cronológica e que indica instância, ocasião, circunstância ou 
conjuntura, pela qual passa um processo contínuo ou em cadeia, sem 
começo nem fim bem definidos. Enfatiza que a passagem do 
processo por um momento determinado é apenas o domínio 
transitório desse momento sobre os outros, que sempre podem estar 
presentes. 

 

Sob o enfoque sistêmico de Easton, agregando-se o conceito de momento de 

Matus, este trabalho tem como objetivo a analisar o processo de uma amostra de 

decisões no interior do InCor, as relações entre os vários atores envolvidos e o 

funcionamento da estrutura administrativa institucional, buscando entender o modelo 

adotado. Este processo de entendimento se refere à classificação de cada processo 
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decisório estudado em uma das cinco concepções analítico-teóricas ou modelos. 

Estas concepções estudam as relações entre os atores, a informação e a 

temporalidade, durante as etapas dos processos envolvidos na elaboração da decisão 

tentando definir diferentes estratégias de resposta e ação para cada situação 

especificada.  

Então, estas relações, conforme a sistematização por Forester213, como segue, 

constituiram-se no esqueleto para a articulação da discussão sobre os diversos 

elementos, entre as relações percebidas nos discursos dos entrevistados, a qualidade 

da informação disponível, a temporalidade e estratégias das ações documentadas.  

Quadro 6. Modelos, elementos e estratégias de Processo Decisório 
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Em cada etapa do processo decisório, entendida como etapa de formulação, 

implementação planejada e resultados antecipados, os elementos identificados 

também são descritos sob a luz dos conceitos subjacentes que influenciam a 

construção de necessidades e a demanda por decisões de incorporação, tais como 

descritos na seção fatores influenciadores.  
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Outros conceitos, princípios, atributos do sistema 214  e processos como a 

aprovação para alocação de recursos determinam e modulam a incorporação da 

tecnologia. Como descritos na seção “Quais novas tecnologias priorizar?” os 

princípios de segurança, equidade e adequação (appropriateness) têm sido utilizados 

para a priorização à incorporação e cobertura de tecnologias particulares215. [Em 

geral, a justificativa do demandante aborda estes conceitos - de segurança, entendido 

como possível redução de risco e agravos potenciais, e - adequação, como uso da 

“melhor” tecnologia possível para uma indicação particular, com pouca ou nenhuma 

vinculação com o planejamento da rede local do sistema de saúde, muitas vezes sem 

a cobertura deste.] Vários destes conceitos, princípios e atributos desejáveis da 

organização e do sistema de saúde foram descritos e definidos no instrumento de 

entrevista (ver instrumento no Anexo I) a fim de estruturar o diálogo e permitir 

capturar a relevância destes tópicos na percepção dos responsáveis pelas decisões 

amostradas, bem como estudar possíveis padrões de interação.  

 

3.1. Amostra 
Três decisões foram indicadas para estudo, um medicamento, um 

procedimento diagnóstico e uma intervenção terapêutica, segundo o Conselho 

Diretor do InCor após a revisão do projeto aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa do Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, CAPPesq e aprovação pela Comissão Científica e de Ética em Pesquisa, CEP 

(N.o de referência SDC 2563/04/183), do InCor. A fim de minimizar as tendências de 

esquecimento, recall bias216, as três decisões mais recentes de incorporação foram 

escolhidas após reflexão com base nos seguintes critérios: - (i) inclui evidências 

científicas suficientes de que a tecnologia demonstra potencial para produzir maior 
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efeito para a saúde comparativamente a tecnologia vigente podendo mudar os 

desfechos? - e/ ou (ii) de que os efeitos benéficos antecipados são superiores aos 

riscos potenciais à saúde podendo melhorar ou modificar o perfil de eventos 

indesejáveis ou colaterais? - e/ ou (iii) de que a nova tecnologia pode melhorar custos 

e gerenciamento do serviço de saúde utilizado? - e/ ou (iv) melhora aspectos éticos, 

legais e sociais? 

Um painel com cinco profissionais da alta direção da instituição foi 

constituído para validar as tecnologias selecionadas, segundo os critérios acima 

mencionados. 

Foram selecionadas para a avaliação o medicamento tacrolimus para a 

indicação em transplante cardíaco com rejeição refratária a ciclosporina, o 

procedimento diagnóstico por tomografia com múltiplos detectores para esclarecer se 

há insuficiência coronariana em casos duvidosos e a intervenção terapêutica, a 

ablação cirúrgica de fibrilação atrial refratária nos casos com operação por problemas 

valvares. 

O material de base original deste estudo consiste, então, nas respostas às 

entrevistas semi-estruturadas, segundo o instrumento no anexo I, elencando 

definições de conceitos, princípios e atributos do sistema de saúde e processos. O 

pesquisador principal aplicou pessoalmente o questionário nas entrevistas aos atores 

implicados nas decisões, segundo sua nomeação pelo Conselho Diretor do InCor. 
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3.2. Estrutura da análise 
 

QUADRO 1. FATORES AFETANDO A ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
 

1. Custo para o paciente 
2. Tempo - para a visita ou internação 
3. Privacidade do paciente 
4. Desconforto para o paciente 
5. Confiança ou conforto com a tecnologia 

I.Fatores 
relacionados à 
aceitação e 
satisfação do 
paciente 6. Atitude, percepção positiva para o uso da 

tecnologia 

Nível de 
pacientes 

• 7. Qualidade da comunicação do médico ao paciente 
• 8. Potencial de litígio & confidencialidade para o paciente 

9. Lugar e tamanho da clínica 
10. Idade do médico 
11. Nível de treinamento 
12. Conhecimento e atitude 
13. Afiliação acadêmica 

II. Características 
do médico 

14. Especialidade 
15. Confiabilidade 
16. Eficiência e tempo 
17. Facilidade no uso 
18. Percepção do uso 

Nível de 
médicos 

19. Conhecimento e acesso à tecnologia 

III. 
Característic
as da 
tecnologia 

20. Custos e custo-efetividade 

21. Custos de financiamento e reembolso 

22. Custo-efetividade 
Nível do 
sistema de 
saúde 

IV. 
Característic
as do 
programa 
que utiliza a 
tecnologia 

23. Eficiência dos serviços 

 
Conforme abordado na revisão de literatura, orientados pelos fatores 

elencados no Quadro 1., são discutidos neste estudo os níveis II, III e IV, segundo as 

questões inclusas no instrumento semi-estruturado para as entrevistas. Assim, as sub-

seções 1º.), 2º.) e 3º.) abordaram as questões relativas à III. a tecnologia e IV. ao 

programa, em uma tentativa de explorar os fatores que influenciaram tanto o nível do 

entrevistado como a organização representando o segmento especializado do sistema 

de saúde. Nossas restrições temporais para este estudo não nos permitiram buscar 

entrevistar os pacientes, então, todo a parte I sobre os fatores relacionados à 

aceitação e satisfação do paciente ficará restrita à descrição de sua aceitação de 

participar do estudo com a tecnologia e a taxa de observação do acompanhamento 
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efetivo até o fim do estudo. Como esta última variável é co-determinada por outros 

fatores, tais como, entre outros, a proximidade entre o local de residência e aquele 

onde a assistência foi prestada, e, considerando que as novas tecnologias são, em 

princípio, incorporadas inicialmente em grandes centros de referência, onde mais 

freqüentemente ocorre o diagnóstico ou tratamento de pacientes fora da área de seu 

domicílio, este capítulo merece um estudo específico que excede o escopo do 

presente estudo. As ações e percepções dos entrevistados abrangendo o nível II e 

suas interações com os níveis III e IV estão descritas e discutidas na 4º.) sub-seção, 

seguidas da discussão geral sobre o seu possível impacto. 

Assim, cada tecnologia está apresentada no capítulo 5., 6. ou 7. específico, 

descrevendo: 

1º.) o contexto de sua utilização, a indicação, sua importância do ponto de vista 

epidemiológico e o tratamento atualmente preconizado; 

2º.) a nova tecnologia e outros constituintes do programa em que se insere, sua 

eficácia e segurança; 

3º.) os custos observados e associados ao programa que utilizou a nova tecnologia 

comparativamente às alternativas estabelecidas; 

4º.) ações e percepções dos atores na decisão de incorporar esta tecnologia no InCor, 

com a análise do discurso dos respondentes situando os elementos iniciais da 

adoção, atores, linha de relações temporais, organização da prática na 

implementação e desdobramentos observados, bem como sua discussão 

segundo as categorias de fatores relevantes elencadas na revisão da literatura; e, 

6º.) a discussão geral sobre o seu possível impacto.  

 
A fim de discutir a eficácia e segurança das três tecnologias recentemente 

incorporadas, a literatura científica a respeito foi revisada e sistematizada, calculando 

a diferença entre as probabilidades de efeitos observados com a intervenção pela 

tecnologia em estudo ou sua alternativa diagnóstica ou terapêutica correspondente. O 
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estudo da variabilidade em torno das estimativas foi abordado calculando intervalos 

com 95% de confiança, assim, adotando-se o nível crítico de 5% para a significação 

estatística dos testes entre as diferenças calculadas. Os resultados foram verificados 

por meio de teste exato e bilateral de Fisher para as variáveis dicotômicas e teste t 

para as variáveis contínuas. A verificação da homogeneidade, ou não, entre os 

estudos clínicos relatados foi testada com auxílio da estatística Q. Onde possível, 

uma síntese foi realizada, ponderada por estratos segundo metodologia de meta-

análise hierárquica sob modelo de efeitos aleatórios de Bayes, para ponderar a 

variabilidade implícita em cada estudo, sampling, bem como a variabilidade aleatória 

entre os estudos com o auxílio do software FastPro217 - Confidence Profile Method. 

A estratégia de busca de estudos, critérios de inclusão e exclusão, número e 

qualidade dos estudos por estratos, bem como outros detalhes da metodologia 

adotados na síntese dos conhecimentos para cada tecnologia serão abordados nos 

referidos sub-capítulos específicos. 

Os custos das intervenções avaliadas foram estimados de acordo com o 

elenco dos recursos utilizados. As informações foram abstraídas e verificadas, 

colocadas em uma estrutura matricial. Cada procedimento realizado no InCor 

encontra-se registrado no sistema de informações dos pacientes, SI3, incluindo a 

informação sobre o tipo de técnica utilizado na cirurgia e o local anatômico operado, 

o tempo de ocupação do centro cirúrgico, da cirurgia, da anestesia e da circulação 

extra-corpórea. Assim, indexando os procedimentos realizados, buscamos conhecer o 

universo da assistência associada a estes pacientes no âmbito do InCor. Os custos 

relevados em uma internação incluem materiais, medicamentos, exames laboratoriais 

e de imagens, diárias gerais ou de unidades intensivas utilizadas, bem como 
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honorários multi-profissionais relativos aos procedimentos requeridos desde a 

admissão até a alta hospitalar. O Instituto do Coração, InCor-HC/FMUSP, é um 

hospital público, por isto, o cálculo de custo utiliza valores unitários correspondentes 

às médias das três últimas compras dos produtos no pregão ou bolsa eletrônica do 

estado de São Paulo, onde são adquiridos, bem como as frações relativas dos salários 

dos multi-profissionais. Quando for necessário discutir impacto para o sistema de 

saúde público, no entanto, utiliza-se a tabela de ressarcimentos do SUS. 

Visando padronizar as expressões utilizadas no questionário, os princípios 

legais, preceitos e atributos de sistema foram definidos e oferecidos no momento das 

entrevistas. Os Quadros 7. e 8. a seguir reproduzem as definições utilizadas. 

Quadro 7. Princípios legais218 = Quadro A do Questionário 
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Quadro 8. Atributos de um sistema214 = Quadro B do Questionário 
F�
�
����� ��9��
������ ����:��
���:����:������:9	
	����E"��
H ��9�	����� ������
�9	�9�����

� ���
E
�
����� ��9��
���������������	�������H �	����
	����

B 9�	���
����� ��9��
�����������
���:����
���	�:��
�������9	�H ��@ J ��������	�������:�:�����������8 	
��9�	��
� �������@ N ���9����:���
��
	���
:9���������"����

� 
:9�
�
����� ��9��
����������
��
	�����E"��
H �������
���:�����:���
	���J ���
:9�������8 �
��� ������9���?H ���

���I 
E
�
����� ��9��
��������������9��	���:����@ �����E"��
H �������	���
	�����
�
����������@ N ���

���
��E
�
����� ��9��
���������E��	�9�	�
�
9�@ J �����H 
����������H ��H 
����

 
O discurso dos entrevistados foi escrito, revisado e assinado por seus autores, 

e sistematizado em uma tabela matricial para análise qualitativa. Para a análise do 

discurso foram consideradas as dimensões dos atores envolvidos no processo de 

incorporação, estrutura de prática e da organização, como descritas na revisão sobre 

a teoria da tecnologia na prática, discutindo-se:  

1. as características da experiência profissional relevante e o nível de poder 

formal, ou informal, detido ou percebido, pelos atores envolvidos na estrutura 

organizacional; 

2. a percepção dos entrevistados a respeito do sistema de saúde; 

3. a percepção dos atores sobre as regras do InCor para a incorporação de novas 

tecnologias;  

4. a percepção dos atores sobre os princípios e preceitos definidos no 

instrumento de entrevista (Anexo I) que regem a prática no InCor e no 

sistema de saúde; 

5. a percepção dos atores a respeito do conhecimento disponível sobre a 

tecnologia e a relação temporal entre estes conhecimentos e sua decisão de 

adoção da tecnologia; 

6. os fatores organizacionais que facilitaram, restringiram ou dificultaram a 

adoção, como citados no Quadro 1. Fatores afetando a adoção de novas tecnologias 

da revisão da literatura; 

7. o nível de estruturação para o conhecimento gerado na curva de aprendizado 

durante a utilização inicial da tecnologia;  

8. a percepção geral do observador sobre a postura dos atores face aos fatores 

vivenciados no processo de adoção da nova tecnologia. 
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O resumo das diferentes metáforas assumidas para denotar mecanismos 

presumidos nas diversas disciplinas de análise de discurso, apresentado no Quadro 9 

a seguir, permitiu estruturar de maneira mais sistemática a análise das respostas ao 

instrumento de entrevista. 

Quadro 9. Metáforas, mecanismos e aspectos para a análise de discurso sobre decisões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adotando a perspectiva de observador participante 219 , 220 , este estudo 

exploratório qualitativo empírico tem o objetivo de descrever os fatores 

relacionados221 aos processos institucionais de incorporação de novas tecnologias de 

maneira construtiva222, iniciando a discussão sobre seus possíveis impactos para o 

InCor e para o sistema de saúde.  

As três tecnologias foram selecionadas pelos membros do Conselho Diretor e 

validadas pelos membros do painel a fim de permitir verificar a contribuição das 

metodologias habituais de ATS ao contexto. Entre as tecnologias recentemente 

incorporadas, foram escolhidos: um medicamento, o tacrolimus, indicado em casos 

refratários de transplante cardíaco; um procedimento diagnóstico com tomografia 

com multi-detectores para os casos duvidosos de insuficiência coronária; e, a 
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terapêutica por ablação de focos arritmogênicos sustentados e refratários 

concomitantemente com procedimento cirúrgico indicado para correção de defeitos 

valvares.  

Cada avaliação, capítulos 5., 6., ou 7., está apresentada na ordem de  

• revisão da indicação e da tecnologia, sua eficácia e sua segurança segundo as 

publicações relatadas na literatura científica indexada,  

• como a tecnologia emerge na instituição,  

• quem tomou a decisão de incorporar a tecnologia, compreendendo as 

respostas às entrevistas semi-estruturadas,  

• como se organiza e se implementa seu uso, 

• quais os desdobramentos que a penetração da tecnologia vem apresentando 

no InCor e os custos associados, 

•  entremeados e seguidos da sua discussão.  

 
No capítulo 8. final, apresentamos nossas conclusões gerais e discutimos 

nossas considerações.  

O anexo I apresenta o instrumento de estruturação para as entrevistas com as 

definições dos conceitos abordados e os anexos II e III, referente aos capítulos 6. e 7., 

respectivamente, reproduzem as estratégias de busca específicas da literatura 

científica indexada para cada tecnologia, quantificando e qualificando os estudos 

sistematicamente, bem como os resultados relatados por seus autores e sua síntese. 
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5. Avaliação de Caso de Medicamento - Tacrolimus para 
casos de rejeição do Transplante Cardíaco 
 

5.1. Introdução ao caso de avaliação de medicamento 
 

O debate internacional sobre avaliação de tecnologias para a saúde iniciou-se 

na década de 70, centrado na incorporação de medicamentos inovadores, com alto 

custo, e sua relação linear com o crescimento os custos da assistência médica e com 

os gastos do setor223,224. Na contra-argumentação deste debate (citando, por exemplo, 

Dosi225, em 1988), postula-se que o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes 

podem significar substituição de cirurgias e / ou de longos períodos de internação 

hospitalar, podendo constituir “trajetórias tecnológicas” “redutoras” de custos.  

Apesar de haverem sido as primeiras avaliações aplicadas, as metodologias 

para a fármaco-economia ainda encontram limitações importantes. A avaliação de 

uma nova tecnologia farmacológica inclui métrica(s) específica(s) da condição 

clínica de indicação para a qual está sendo estudada. O dimensionamento direto do 

benefício potencial adicional para a saúde pode requerer tempo prolongado de 

observação ou estar complexamente determinado por vários fatores. Sobretudo em 

cardiologia e oncologia, isto motivou a aceitação de resultados intermediários ou 

indiretos naqueles casos em que a nova tecnologia possuía proposta de resolver ou 

paliar situações clínicas graves e / ou raras (� 1 evento : 1000 casos observados).  

Reconhece-se, também, que o desenvolvimento dos conhecimentos iniciais 

sobre medicamentos inovadores, geralmente é realizado com propósitos direcionados 

para fins regulatórios, restringindo-se a períodos inferiores à observação do resultado 

clínico relevante, a amostras relativamente pequenas e com a indicação clínica 

específica. Quando decisões sobre a tecnologia forem necessárias, sobretudo no caso 
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de incorporação do novo medicamento, a revisão crítica da soma dos conhecimentos 

estruturados permite construir um embasamento mais sólido, com o melhor 

conhecimento contemporâneo disponível. No nível do sistema de saúde, ou da 

organização pública, a avaliação também constitui uma defesa legal para a decisão 

tomada. Por outro lado, a atualização contínua de avaliações, permite acompanhar o 

conhecimento contemporâneo sobre a(s) tecnologia(s) inovadora(s) de interesse para 

a organização, construindo pró-ativamente bases mais integrais para discriminar 

alternativas e oportunidades de pesquisa e ensino.  

Esta revisão está realizada sob esta última perspectiva, sintetizando os 

benefícios e os riscos do uso de tacrolimus em pacientes com rejeição do transplante 

cardíaco, bem como elabora considerações sobre o impacto econômico que esta 

prática teria, sob a perspectiva do sistema público de saúde do Brasil, o SUS. 

O capítulo 5. aborda e discute os três níveis reconhecidos como fatores que 

influenciaram e determinaram a incorporação do tacrolimus no InCor, incluindo: o 

fenômeno clínico da rejeição de órgão em transplante cardíaco; a caracterização da 

nova tecnologia que lhe oferece alternativa terapêutica; a organização como sistema 

social com seus componentes e inter-relações; bem como os resultados observados 

na sua utilização no InCor, um hospital público e universitário, e os desdobramentos 

atuais e potenciais para a organização e o sistema de saúde.  
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5.2. Características do Problema: A condição e as Alternativas 
Terapêuticas 

5.2.1. O problema clínico: a rejeição do coração transplantado 
 

Os transplantes de coração figuram entre as trinta terapias mais dispendiosas 

acessíveis universalmente a toda população brasileira reembolsadas pelo sistema 

público de saúde do Brasil, o SUS. Frente à responsabilidade fiscal no uso dos 

recursos públicos e à crítica auto-limitação devido à escassa disponibilidade de 

órgãos, os transplantes se tornam ainda mais “preciosos”, justificando esforços e a 

busca de novas estratégias para proteger, melhorar e aumentar a sua sobrevida. 

No Brasil, 182 transplantes de coração foram realizados no ano de 2004, um 

crescimento de 14% comparativamente ao ano de 2003 (A taxa de crescimento 

média dos últimos 5 anos foi de 25%, somando o crescimento de 150% entre 1999 e 

2004). A distribuição geográfica dos centros transplantadores é concentrada no 

Sudeste e no Sul do país. Como em outras jurisdições, a correlação entre o volume de 

cirurgias e a mortalidade peri-operatória justificam a concentração em poucos 

grandes centros com alta qualificação técnica especializada226,227 . A mortalidade 

durante a internação peri-operatória, estimada segundo a base de dados 

administrativa do sistema público de saúde do Brasil, DATASUS, foi de cerca de 

16% no ano de 2004228. Entre as causas específicas de mortalidade e morbidade 

durante o seguimento dos pacientes transplantados, cita-se na literatura 229 , 230 , 

mortalidade de 6 a 36% e morbidade de 9 até 75% por rejeição aguda ou crônica, 

vasculopatias 231  e reações imunológicas contra o órgão transplantado.
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Quadro 8. Resumo de causas de óbito nos transplante cardíacos, observações no Registro Internacional  
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alienta-se, na linha em amarelo, apenas a rejeição aguda, ocorrendo sobretudo precocemente nos adultos. Esta, no entanto, nas crianças 
apresenta-se distribuída ao longo dos três primeiros anos de seguimento pós-transplante. A rejeição crônica aparece distribuída em todos os intervalos, 
em adultos e crianças, comprometendo o enxerto e causando insuficiência do enxerto ou de múltiplos órgãos , bem como também se encontra 
associada à vasculopatias. Assim, está associada à qualidade e quantidade de anos de sobrevida, determinando quase a metade da morbidade e 
mortalidade observadas, ver Figura 9 a seguir. Estas curvas são provenientes do Registro Internacional. 
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Figura 9. Curvas de sobrevida em transplantados do coração, observações no Registro Internacional  
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O episódio de rejeição pode ocorrer de maneira abrupta ou sub-repticiamente 

em surtos, classificando-se em rejeição aguda ou crônica, respectivamente, e, 

cronologicamente, o processo pode se dar em fase imediata ao transplante, em dias, 

meses ou tardiamente. Assim, as rejeições são classificadas levando em conta o 

tempo pós-transplante e a participação dos elementos agressores e agredidos. (A 

rejeição pode ser mediada por células ou anticorpos sendo definida por 

manifestações clínicas e / ou histopatológicas que se desenvolvem. Por isto, as 

rejeições são classificadas em celular ou humoral e o alvo da resposta imune pode ser 

preferencialmente vasos ou miócitos. Ver quadros 10 e 11 a seguir com a 

classificação e definições dos sub-tipos de episódios de rejeição232.) 

Quadro 10. Classificação e definições dos sub-tipos de episódios de rejeição 
 

 
Rejeição hiperaguda  
É uma forma incomum de rejeição a que se atribui como fator causal a presença de anticorpos 
citotóxicos pré-formados no receptor contra antígenos do doador. Caracteriza-se por disfunção súbita e 
irreversível do enxerto, minutos a horas após revascularização, com oclusão trombótica da 
microvasculatura, ao que se segue infiltrado inflamatório neutrofílico e hemorragia no miocárdio.  
 
Rejeição aguda  
Vascular – caracteriza-se por dano à microcirculação geralmente mediado por anticorpos cuja 
especificidade não está completamente esclarecida. Linfócitos T também podem contribuir. O 
principal substrato morfológico é a deposição de imunoglobulinas e complemento na microcirculação, 
associada a vasculite ou tumefação endotelial. Apesar de alguns centros referirem incidência elevada, 
a rejeição vascular não tem sido considerada complicação rotineira, na maioria dos centros.  
Celular – Cronologicamente, a fase de maior risco para o desenvolvimento de rejeição celular situa-se 
nos três primeiros meses após o transplante, tornando-se importante causa de óbito, especialmente 
quando há comprometimento hemodinâmico.  
 
Rejeição crônica ou doença vascular do enxerto  
A doença vascular do enxerto (DVE) persiste sendo a principal causa de óbito no seguimento tardio 
dos pacientes submetidos a transplante cardíaco. A incidência da doença é elevada, chegando a 10% 
ao ano, totalizando cerca de 40-50% de prevalência ao final de cinco a sete anos de evolução após o 
transplante. Sua patogênese está associada a fatores imunológicos e não imunológicos no 
desenvolvimento da doença. Entre os fatores não imunológicos, citam-se condições prevalentes nesta 
população, tais como hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, obesidade, diabetes e elevado tempo 
de isquemia, idade do receptor, infecção por citomegalovírus. Entre os fatores imunológicos citados 
figuram: o sexo do doador, o grau de histocompatibilidade entre o doador e o receptor, HLA, e o 
número de episódios de rejeição. A DVE representa o principal fator limitante da sobrevida em fase 
tardia do transplante. 
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Quadro 11. Classificação da rejeição celular 
Grau Descrição histológica Designação para o laudo 

0 Sem rejeição  
1  Leve 

1A Infiltrado focal sem necrose de fibra miocárdica  
1B Infiltrado difuso sem necrose de fibra miocárdica  
2 Um foco de agressão à fibra miocárdica por infiltrado inflamatório Moderada focal 
3  Moderada 

3A 2-3 pequenos focos de agressão com discreto infiltrado 
inflamatório ou vários focos de agressão à fibra miocárdica  

3B Infiltrado difuso, agredindo a fibra miocárdica Moderada/intensa 

4 Infiltrado inflamatório difuso com neutrófilos, hemorragia, 
necrose de fibra miocárdica, vasculite Intensa 

Quando o aspecto histológico é nitidamente de menor agressão do 
infiltrado inflamatório às fibras cardíacas, porém permanece no mesmo 
grau dentro da classificação acima. 

Compatível com rejeição 
em regressão 

Quando há menos de três fragmentos e pouco miocárdio disponível para 
avaliação. Material insuficiente  

Caso houver quantidade razoável de miocárdio: 
- no caso de a biópsia mostrar ausência ou grau 1 de rejeição 
há o diagnóstico e uma nota que a biópsia pode não ser representativa. 

não está afastada a 
possibilidade de grau 

maior de rejeição 
Presença de vasculite linfocitária e sua intensidade.  

Outras 
notas 

impor-
tantes: 

 

Presença de fibras miocárdicas com necrose de coagulação ou miocitólise 
e sua intensidade.  
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5.2.2. Diagnóstico preconizado para episódio de rejeição do coração 
transplantado 
 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu as Ias Diretrizes para 

Transplante Cardíaco232, delineando uma série de critérios que incluem aspectos 

clínicos e complementação com exames subsidiários, para o diagnóstico de rejeição 

aguda. Dentre os aspectos clínicos, a mudança de comportamento e de humor, 

diminuição de apetite, irritabilidade, arritmias e sinais de insuficiência cardíaca 

podem ser observados pelo médico, como também pelo responsável direto pelo 

cuidado, caso o paciente seja criança.  

Os métodos diagnósticos preconizados se encontram resumidos no Quadro 12 

que segue, conforme o nível de evidências científicas que embasaram estas 

recomendações. 
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Quadro 12. Métodos para diagnóstico da rejeição 
Classe I: Procedimentos diagnósticos para os quais há evidência para e/ou acordo geral de 

que o procedimento é útil ou efetivo. 
1) Biópsia Endocárdica é o “padrão ouro” (exceto em crianças transplantadas até 1 
ano de idade pois apresenta risco maior, onde há maior ênfase aos métodos não 
invasivos, como exame de cintilografia com Gálio 67, nos serviços que dispõem 
deste recurso.) 

2) Eletrocardiograma (ECG): queda do somatório do complexo QRS em todas as 
derivações (no ECG convencional) e avaliação de arritmias (taquiarritmias 
ventriculares e supraventriculares, extra-sistolias e bloqueios atrioventriculares), 
e/ou 

3) Ecocardiograma: derrame pericárdico, refluxo de valvas atrioventriculares, 
disfunção ventricular sistólica e diastólica, aumento da espessura do septo e da 
parede posterior do ventrículo esquerdo. 

  * Entretanto, a ausência destas alterações não afasta o diagnóstico, bem como sua presença 
não é certeza absoluta de rejeição. 

Classe II: Testes para os quais há evidências conflitantes e/ ou divergência de opinião sobre 
utilidade / eficácia do procedimento 

IIa - peso ou evidência / opinião a favor de utilidade/ eficácia  
1) Gálio 67 (cintilografia) como triagem sem disfunção ventricular ou sintomas em 
pacientes de baixo risco 
2) Análise do eletrocardiograma intramiocárdico através de telemetria (ECG) para 
triagem sem disfunção ventricular ou sintomas em pacientes de baixo risco 

IIb - utilidade/eficácia menos bem estabelecida por evidência ou opinião ou  
classe III Condições para as quais há evidência e/ou geral acordo de que o procedimento não é útil / 

efetivo e em alguns casos e em algumas situações especiais pode ser nocivo 
1) Monitorização imunológica: Receptores transferrina e Receptores interleucina-2 
2) Marcadores bioquímicos: Neopterine, Prolactina, Poliaminas, Microglobulinas beta II  
3) Eletrocardiograma e ou Eletrocardiograma de alta resolução 
4) Imagens não invasivas: Ressonância magnética, Ecodopplercardiografia e Cintilografia (com 

Anticorpo antimiosina monoclonal marcados com índio 111) 
 
 

Métodos adicionais recomendados para diagnóstico da rejeição crônica, DVE 
1) Testes não invasivos: Holter 24h e Teste ergométrico 
2) Imagens não invasivas: Cintilografia miocárdica, Ecocardiograma de estresse com 

dobutamina e SPECT (baixa sensibilidade devido à denervação do órgão 
transplantado) 

3) Métodos invasivos: Cineangiocoronariografia anual a partir do 1° ano de pós-
operatório.e Ultra-som intravascular (maior ênfase, nos serviços que dispõem 
deste recurso). 

Outros testes sorológicos - determinação ) C3, Fibrinogênio, T.cruzi e CMV 
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5.2.3. Tratamento preconizado para episódio de rejeição do coração 
transplantado 

 

O desenvolvimento dos transplantes foi baseado no uso de imunossupressores 

que possibilitaram a tolerância dos receptores aos órgãos transplantados. O uso da 

ciclosporina tem grande parte do crédito neste desenvolvimento e ainda permanece, 

só ou associada a outros fármacos, a terapia imunossupressora pós-transplante 
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cardíaco disponível no sistema público de saúde do Brasil. Na presença de alguma 

evidência de rejeição, as Ias Diretrizes para Transplante Cardíaco232 preconizam as 

medidas sintetizadas no Quadro 13 seguinte, conforme o nível de evidências 

científicas que embasaram estas recomendações. 

Quadro 13. Tratamento preconizado 
Classe I 
Medidas gerais não farmacológicas 

1. Controle de peso, dieta hipolipemiante, dieta hipossódica para os pacientes 
hipertensos e estímulo a atividades físicas. 
2. Controle da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes. 

Classe IIa 
3. Tratamento medicamentoso: Introdução precoce de diltiazen e inibidores da 
HmG-CoA, Pravastatina, Antiagregante plaquetário, Anticorpos monoclonais 
contra receptores de interleucina-2, Novas drogas imunossupressoras 
(micofenolato mofetil), Angiopeptina. 
4. Esquema imunossupressor duplo (ciclosporina e azatioprina ou MMF) a partir 
do 6° mês. 

Tratamento intervencionista 
1• Angioplastia 
2• Revascularização miocárdica 
3• Retransplante 

 
Após diagnóstico de DVE 

Classe IIb  
- Tratamento medicamentoso: antiagregante plaquetário. 
- sendo diagnosticado falência ventricular esquerda, o tratamento empírico com 

pulso de corticóide pode ser instituído.  
-. Revascularização miocárdica percutânea ou cirúrgica. 
-. Re-transplante. 

  ��������	� � 
� �& 
� 	��	' ��
���
	(  �� ��
� �	�
	� � ��������	�� �	�  ��� �����
	� � �)��� 
 

Pela gravidade e complexidade desta condição, existe o apelo à importância 

do diagnóstico precoce, que só tem sido possível de forma segura com o uso da 

biópsia endomiocárdica. A intensidade e distribuição do infiltrado no miocárdio, bem 

como a evidência de dano ao miócitos, definem o grau de rejeição e 

conseqüentemente orientam o tratamento. Estas Diretrizes232 recomendam, a partir de 

rejeição com vários focos de agressão a fibras cardíacas (IIIa), que haja aumento da 

imunossupressão.  

As drogas imunossupressoras geralmente têm eficácia no controle da rejeição 

aguda, porém seu uso crônico, produzindo supressão do sistema imunológico, às 
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vezes em doses elevadas, principalmente no tratamento do episódio agudo de 

rejeição, aumentam a morbidade e a mortalidade. A disparidade entre a sobrevida 

precoce e tardia é justamente devido à incapacidade do receptor de induzir tolerância 

ao enxerto na fase aguda. [A tolerância pode ser definida como o estado em que o 

organismo falha em armar a destruição da resposta imune contra os antígenos, sem a 

necessidade de manutenção da imunossupressão ou de altas doses das drogas. Os 

mecanismos da ativação imunológica são importantes na indução e na manutenção 

da tolerância.] 

Quadro 14. Resumo dos mecanismos imunológicos que levam à rejeição e locais de ação 
dos imunossupressores 
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Algumas estratégias de indução à tolerância têm sido realizadas, na sua 

maioria procurando substituir o antígeno doador e talvez produzindo quimerismo 

como mecanismo de indução à tolerância. Alguns protocolos incluem a transfusão 

sangüínea randomizada, transfusão sangüínea doador-específico, transfusão de 

células de medula óssea e mieloablação com transplante de medula óssea. No 

entanto, o transplante medular ósseo tem suas limitações, como desenvolvimento de 

condições letais como a doença do enxerto-hospedeiro e a falha no enxerto. Existem 

ainda algumas estratégias para indução à tolerância medicamentosa como: 

Quadro 15. Estratégias adicionaisd de indução à tolerância imunológica 
 

1. OKT3 na dose de 5mg/dia por um período de 7 a 10 dias; 

2. ATG na dose de 10 a 15mg/kg/dia por um período de 7 a 10 dias; 

3.ATS na dose de 2 a 4mg/kg/dia por um período de 7 a 10 dias; 

4. Basiliximab na dose de 20mg no pré-operatório e 20mg no 4º dia de pós-

operatório. 
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� �	�
	� � ��������	�� �	�  ��� �����
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O objetivo desses procedimentos é induzir à tolerância e diminuir ou eliminar 

o uso crônico de drogas imunossupressoras. Devido às falhas ou resultados 

inconsistentes obtidos com estas estratégias, que nem sempre se demonstram eficazes 

na prevenção e no controle dos episódios de rejeição, a busca por novas formulações 

que aumentam a meia-vida e a biodisponibilidade da ciclosporina e novas 

alternativas profiláticas e terapêuticas tem sido constante.  

                                                 
d Onde OKT3 são anticorpos monoclonais dirigidos contra o marcador CD3 dos linfócitos T; 
ATG ou ATS são anticorpos policlonais anti-linfócitos T, que são obtidos após imunização 
de animais (cavalo ou coelho) com linfócitos T, ambos contêm diversos anticorpos dirigidos 
contra vários receptores de membrana dos linfócitos T, bloqueando o reconhecimento do 
antígeno; e Basiliximab é um anticorpo monoclonal quimérico (Murino/humano (IgG1K) 
especifico contra a cadeia � do receptor de interleucina-2 que está presente na superfície de 
linfócitos T). 
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5.3. Qualidade de vida relatada por pacientes com rejeição ao 
coração transplantado e tratados com tacrolimus 
 

Dois estudos233,234 relatam a avaliação da qualidade de vida nos pacientes 

tratados com tacrolimus comparativamente àqueles sob imunossupressão com 

ciclosporina. Ambos estudos aplicaram o questionário abreviado do instrumento235 

mais difundido, o Short-Form 36 ou SF-36, entre os pacientes que responderam à 

terapia imunossupressora no 2º. e 7º. mês após o transplante cardíaco. O primeiro foi 

realizado em um estudo randomizado na University of Munich e o segundo no estudo 

da Pittsburg University, ambos comparando 46 e 26 com 24 e 22 pacientes, 

respectivamente, sendo que o primeiro estudo foi patrocinado pelo fabricante do 

tacrolimus.  

No 2º. mês após o transplante cardíaco, no primeiro destes estudos233, ambos 

medicamentos afetaram positivamente as sub-escalas relativas aos aspectos físicos e 

de dor no corpo, sem alcançar diferenças com significação estatística. Isto se refletiu 

em maior participação nas atividades quotidianas e no trabalho, elementos centrais 

do bem estar dos pacientes. A melhoria progressiva do funcionamento físico, 

emocional e social e a vitalidade, dos pacientes no grupo tratado com tacrolimus, é 

relatada pelo autor como uma vantagem específica do tacrolimus, pois não foi 

observada no grupo sob tratamento com ciclosporina. 

Também há relato de melhor avaliação sobre a própria saúde de parte dos 

pacientes no grupo tratado com tacrolimus. Isto está interpretado como maior calma 

e felicidade, que também se reflete nos escores da sub-escala de saúde mental, 

significativamente maior neste grupo comparado ao grupo sob tratamento com 

ciclosporina. 
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A avaliação no 7º. mês após o transplante mostrou diferenças significativas 

no grau de mobilidade e funcionamento físico geral. Houve evidência de menores 

níveis de ansiedade, depressão e sentimentos hostis. O grau de isolamento social e 

infelicidade por sua aparência física também foram significativamente inferiores. 

Ainda mais relevante foi o fato que mais pacientes deste grupo voltaram a trabalhar. 

O segundo estudo, na Pittsburgh University, relatou benefícios similares 

comparativamente às medicações alternativas, e consistentes com os componentes 

social e emocional.  

Larsson 236  identificou as nove maiores preocupações dos pacientes 

transplantados: “estar com doença cardíaca terminal”, “preocupações com a família”, 

“sintomas da doença”, “a espera de uma doação”, “a incerteza sobre o futuro”, “a 

falta de energia para as atividades de lazer”, “o constante sentimento de estar 

esgotado”, “a falta de controle sobre a vida” e “a dependência de outros”. Isto parece 

se relacionar consistentemente com as sub-escalas do SF-36 que mostraram 

diferenças estatísticas significativas. A influência positiva destas variáveis 

psicológicas de auto-controle e estabilidade emocional sobre os resultados a longo 

prazo também foram documentadas por este grupo236.  

A magnitude das diferenças significativas entre os grupos de tratamentos foi 

de 12 pontos sobre o intervalo de 0±100 da escala SF-36 nos dois estudos233,234, e 

segundo as interpretações estabelecidas isto reflete relevância clínica235. Embora os 

pacientes tratados com ciclosporina houvessem apresentado escores mais elevados, 

em algumas sub-escalas do SF-36, na avaliação do 2o. mês, os autores dos estudos 

relatam que os pacientes sob tratamento com tacrolimus apresentaram melhorias 

mais rápidas e superiores, no geral. O efeito positivo do tacrolimus em relação a 
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ciclosporina foi mais proeminente após o 12º. mês da terapia. Estes resultados se 

mostram promissores, porém, estudos maiores são necessários.  

 

5.4 A Tecnologia: Medicamento Tacrolimus 

5.4.1. Justificativa e linha temporal no desenvolvimento tecnológico do 
Tacrolimus 

A perda de órgãos transplantados devido a episódios agudos ou processos de 

rejeição crônica, mesmo sob uso contínuo de ciclosporina, levou à intensa pesquisa 

farmacológica visando encontrar alternativas mais eficazes e efetivas. Um dos 

fármacos assim desenvolvidos foi o tacrolimus (FK506), que é um imunossupressor 

macrolídeo e foi utilizado pela primeira vez em 1989. Embora desenvolvido em 

modelo animal de coração 237 , o tacrolimus foi aprovado no Brasil para a 

comercialização desde dezembro de 1998, atualmente com indicação específica para 

resgatar rejeição de rins e fígados transplantados238. No Canadá, Estados Unidos e 

Inglaterra está igualmente aprovado também para terapia primária nestes dois tipos 

de transplantes. Na Alemanha e outros países da Europa, desde o início da década de 

1990-2000, o tacrolimus, além de rins e fígados, também se encontra aprovado e tem 

sido utilizado em alguns centros 239 , 240  para prevenir rejeição de transplantes de 

coração, como terapia de resgate ou como imunossupressor de primeira linha. 

5.4.2. Descrição do Tacrolimus 
 

É um macrolídio que é produzido pelo fungo Streptomyces tsukubaensis. 

Como a ciclosporina, o tacrolimus se liga à imunofilina FKBP-12 e inibe a atividade 

fosfatase da calcineurina241 (ver Figura 10. 4�	����"�	������
	��	� 
�����! �
��	� L ���

������M ���+�
����������
	�"�������"�	�
����		����		���	). É metabolizado no fígado pela 

CYP-3A4 e é inibidor e substrato para a glicoproteína p. Por isto, pode influenciar os 
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níveis da função hepática e interagir com todos os medicamentos que inibem a CYP-

3A4 ou a glicoproteína p. Pode ser administrado por via oral nas doses entre 0.05–0.1 

mg/kg/dia dividida em 2 doses, ou por via intravenosa 0.01–0.02 mg/kg/dia 

igualmente dividida em 2 doses ou infusão contínua. As doses preconizadas são mais 

elevadas precocemente após o transplante, visando níveis entre 10 a 15 ng/mL , 

dosagens em sangue total, podendo ser reduzidas progressivamente, níveis-alvo entre 

5–10 ng/mL no 2º. ano242.  

 

5.4.3. Eficácia descrita do tacrolimus como terapia de resgate em rejeições 
refratárias 
 

O estudo de tacrolimus no resgate de transplantes cardíacos está restrito a 

pequenos estudos ou casos em que houve cruzamento de pacientes para o grupo 

tratado com tacrolimus em estudos comparativos entre ciclosporina e tacrolimus, 

utilizando este medicamento como agente imunossupressor primário. 

Embora mais de 1200 pacientes tenham participado destes estudos 

comparativos, a indicação para resgate de transplantes cardíacos consta para apenas 

215 pacientes, citados em 29 publicações dos estudos, realizados por 15 grupos / 

centros na Europa, Japão, Taiwan, Austrália e América do Norte. Assim, 

descrevemos a seguir a eficácia, a taxa de resolução dos referidos episódios de 

rejeição refratária que motivaram a conversão ao tacrolimus, como citadas pelos 

autores. 

O estudo inicial para o transplante de coração foi realizado pelo grupo da 

Universidade de Pittsburg, nos Estados Unidos. Este estudo randomizado comparou 

3 estratégias de imunossupressão primárias: ciclosporina, CSA, só ou com indução 

linfolítica, e tacrolimus, incluindo o total de 50, 71 e 122 pacientes, respectivamente. 
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As nove publicações que mencionam pelo menos parte dos 15% dos pacientes sob 

CSA com rejeição refratária ao aumento da dose de CSA, bolus de 1g die (adultos) 

ou 10-20 mg/kg/die (pediátrico), OKT3 ou ATG, estão resumidas na tabela 1 que 

segue. 

Tabela 1. Resumo das publicações do estudo pioneiro de uso de tacrolimus em 
transplante cardíaco na Universidade de Pittsburg 
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Entende-se que a publicação de Pham et al., 1996, referindo-se ao 5o. ano de 

seguimento dos sobreviventes de >7dias pós-transplante na Universidade de 

Pittsburg, inclua todos os pacientes (para os quais tacrolimus foi utilizado como 

resgate) e as demais se referem a análises em períodos intermediários ou aspectos 

mais específicos, incluindo sub-populações relevantes ao tópico abordado. A 

conversão para o tacrolimus, destes 18 pacientes com episódios de rejeição 

refratárias, resultou em resolução completa para 16 casos. Os dois outros pacientes 

eram crianças e obtiveram sucesso no tratamento adicionando a irradiação total dos 

linfócitos. Assim, deriva-se uma taxa de 2/18 episódios de rejeição nestes pacientes, 

ou seja, 0,11 episódios durante os 12 meses de seguimento. Observa-se, no entanto, 

dentre as demais publicações, que esta taxa é duas vezes superior nos pacientes 

pediátricos relatados por Swenson et al.,1995, bem como no relato de meio ano e um 

ano de seguimento do estudo, Armitage et al., 1991 e 1992, com 0,2 e 0,29 episódios 
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no período, evidenciando a variável biodisponibilidade inter-individual e a curva de 

aprendizado com esta tecnologia. 

 [Neste primeiro estudo mencionado, o seguimento de um ano dos pacientes 250 
transplantados utilizando o tacrolimus como imunossupressor na indicação primária, bem 
como no primeiro estudo multicêntrico realizado na Europa251, evidenciaram-se taxas de 
rejeição que não foram significativamente diferentes das observadas com a ciclosporina em 
indicação primária.]  
 

A tabela 2 que segue resume as características dos outros estudos em 

pacientes transplantados apresentando rejeição refratária na vigência de tratamento 

com ciclosporina, ao aumento da dose de CSA, bolus de 1g die (adultos) ou 10-20 

mg/kg/die (pediátrico), OKT3 ou ATG, que obtiveram controle mediante o uso do 

tacrolimus.  

Tabela 2. Resumo publicações por demais grupos, estudos de resgate de episódios de 
rejeição mediante conversão ao tacrolimus 
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Devido à heterogeneidade intra e inter-estudos, se torna inválida qualquer 

síntese quantitativa. Então, descrevemos as porcentagens dos pacientes que 

conseguiram sobreviver e resolver as crises de rejeição mediante conversão ao 

tacrolimus, como citadas pelos seus autores, na tabela 3 que segue. 

Tabela 3. Resumo – sobrevida sem rejeição pós-conversão ao tacrolimus 
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Como uma análise 

quantitativa de síntese meta-

analítica seria inapropriada, nos 

limitamos a estimar a média 

ponderada segundo a 

quantidade de informação 

(proporção de pacientes-dia 

observados) que cada estudo 

contribuiu.  
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Assim, estima-se que a conversão para o uso do tacrolimus controla e resolve 

uma média ponderada de 75% dos episódios de rejeição refratária (observados na 

vigência de tratamento com ciclosporina). 

Esta média de 75% se constitui na melhor informação disponível atualmente 

para embasar decisões sobre o uso do tacrolimus como terapia de resgate.  

5.4.4. Aspectos de segurança do tacrolimus  
 

Observou-se, durante estes estudos, que embora similar a ciclosporina, 

apresentava diferenças em seus efeitos sobre o metabolismo dos pacientes.  

O tacrolimus pouco afeta a função de metabolismo dos lipídeos, um dos 

efeitos indesejados da ciclosporina. Os níveis de colesterol, total e de baixa 

densidade, e os de triglicérides foram não significativamente mais baixos nos 41 

pacientes convertidos ao tacrolimus como resgate de episódios refratários em 5 

publicações240,245,264,266,267 de 3 estudos (Pittsburg; Sydney e Toronto).  

As taxas de incidência de diabetes ou hiperglicemia requerendo medicação 

variaram de 6% (de 18 pacientes em Pittsburg230), 8% (de 25 pacientes pediátricos 

em Toronto266), 10% (em 21 pacientes adultos na Cleveland Clinic252) até uma 
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estimativa global de 43%, onde havia 14 transplantados cardíacos adultos 

convertidos ao tacrolimus (em Wisconsin268). 

O estudo da Universidade de Pittsburg245,230 e a primeira publicação da 

Universidade de Toronto266 relataram diminuição do requerimento de uso de 

medicamentos anti-hipertensivos em um terço e um sexto dos pacientes convertidos 

ao tacrolimus, respectivamente. Isto contrastou com o estudo da Cleveland Clinic252 

onde houve incidência de 10%, houve 3% nos pacientes resgatados na Universidade 

de Wiscosin268 e na segunda publicação da Universidade de Toronto267 onde 2 das 4 

crianças convertidas ao tacrolimus apresentaram hipertensão arterial. Os relatos 

sobre disfunção renal seguiram este mesmo padrão, não havendo diferenças entre os 

grupos estudados na Universidade de Pittsburg249 e na primeira publicação da 

Universidade de Toronto266, apresentando-se, porém, com uma incidência em 3%, 

30% e 25% , respectivamente, nos demais 3 estudos citados acima252,268,267.  

As taxas de infecções bacterianas de 30% a mais245 e 10% mais de 

fungemia244 contrastaram com os relatos anteriores240,243 e posterior230 do estudo da 

Universidade de Pittsburg, onde os grupos sob imunossupressão com tacrolimus 

foram relatados não apresentar diferenças com aqueles sob regime baseado em 

ciclosporina. Os demais relatos de infecções em 20% a mais dos casos da 

Universidade de Wiscosin268, 13% entre os pacientes do Hospital Harefield da 

Inglaterra259 e 10% dos da Cleveland Clinic252, podem refletir a dificuldade de ajustar 

as doses iniciais de tacrolimus devido à variabilidade intra- e inter-individual.  

As doenças linfoproliferativas foram observadas em 10% (245,244) e 6% a 

mais230 do estudo da Universidade de Pittsburg. Estas taxas estão algo superiores, 

mas concordantes com as observações de 5% na Cleveland Clinic252 e 4% na da 
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Universidade de Toronto266. Não houve casos de doenças linfoproliferativas entre os 

pacientes do Hospital Harefield da Inglaterra259. O grupo australiano264, no entanto, 

relatou 3 casos de câncer entre os 6 pacientes convertidos ao tacrolimus. A 

mortalidade entre estes pacientes acompanhou este padrão de incidência de 

malignidades, com exceção de 19% entre os pacientes do Hospital Harefield da 

Inglaterra259 e 40% entre os casos da Universidade de Wiscosin268, embora a criança 

da Universidade de Toronto266 faleceu devido à obstrução de veia pulmonar. 

Alguns efeitos cosméticos desfigurantes que ocorrem com o uso da 

ciclosporina, não foram observados com o uso de tacrolimus, de fato, foram 

resolvidos mediante sua conversão, em 1 caso citado no estudo alemão256 e em 20 

pacientes com hirsutismo e 7 com hiperplasia gengival em Toronto266, o que levou 

alguns centros a utilizá-lo seletivamente em mulheres e crianças269.  

 

5.4.5 Conclusão e discussão sobre as evidências e fatos para a adoção do 
tacrolimus como resgate de rejeição refratária em transplantes cardíacos  

 
As evidências sobre a utilização do tacrolimus estão restritas a pequenos 

estudos ou relatos de casos em que houve cruzamento de pacientes para o grupo 

tratado com tacrolimus em estudos comparativos entre ciclosporina e tacrolimus. 

Aspectos de segurança foram avaliados em sub-conjuntos de 50 e menos 

pacientes. Considerando-se que eventos raros são descritos na razão de 1 em 

1000 usos, e que mesmo sob indicação primária apenas 1.235 pacientes estão 

documentados, estima-se que sejam necessários estudos maiores e aprofundados.  

O tacrolimus foi aprovado para comercialização no Brasil em dezembro 

de 1998, para as indicações de resgate de transplante renal e hepático. A 

publicação da Portaria Conjunta da Secretaria Executiva e Secretaria de Atenção 
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à Saúde do Ministério da Saúde, No. 028, de agosto de 1999, autorizou a 

cobertura de cápsulas de 1 mg de tacrolimus, para as mesmas indicações que a 

ciclosporina, considerando-o sua alternativa e restringindo seu uso concomitante 

com esta; como medicamento especial no procedimento de “Acompanhamento 

Pós-Transplante de Rim, Fígado, Pulmão, Coração e Medula Óssea” e incluiu 

também o ressarcimento para a dosagem sérica de tacrolimus.  

Esta publicação lançou o programa no InCor que vivia o evento dramático 

com a primeira criança transplantada, requerendo uma alternativa terapêutica. A 

evidência científica revisada na época ainda permanece a base desta revisão atual, 

com pouco desenvolvimento. 

Existe grande variabilidade de protocolos e doses, nesta última década, o 

conhecimento gerado permitiu uso de doses menores, do uso oral, de linhas de 

conduta para acompanhamento e dosagens 270  e de novos protocolos 271 , 272 , 

dificultando as comparações e prejudicando o potencial de sínteses mais 

sistemáticas. Além disto, o tacrolimus também apresenta variabilidade de 

absorção em vários subconjuntos de pacientes273, requerendo individualização 

das terapias imunossupressoras nos pacientes pediátricos, diabéticos, gestantes e 

outros subgrupos. As taxas de rejeição, por exemplo, nos pacientes de raça negra 

se apresentam superiores às observadas nos pacientes de raça branca. Nestes, o 

grupo da Cardiomyopathy and Heart Transplantation Ochsner Clinic também 

estudou paralelamente o tacrolimus e a ciclosporina em indicação primária, 

obtendo resultados similares de 5% de rejeição em ambos grupos ao final de 1 

ano, comparativamente a 27% de rejeição nos pacientes de raça negra tratados 

historicamente com ciclosporina274.  
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Embora com maior número de pacientes estudados em indicação primária, 

os conhecimentos sobre esta tecnologia ainda estão incompletos e se 

desenvolvem lentamente devido ao pequeno número de pacientes documentados 

nas publicações. Isto salienta a relevância do estudo em curso no InCor, diante da 

restrição de evidências científicas pertinentes, e enfatiza sua importância para o 

Brasil e para o registro internacional dos transplantados. 

 

5.5. Decisão de Incorporação do tacrolimus no InCor 
 

O tacrolimus foi introduzido no InCor no ano de 1999, um semestre após seu 

registro na ANVISA e um mês após a publicação da Portaria Conjunta da Secretaria 

Executiva e Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, No. 028, de 

agosto de 1999, que autorizou sua cobertura como medicamento especial no 

procedimento de “Acompanhamento Pós-Transplante de Rim, Fígado, Pulmão, 

Coração e Medula Óssea” incluindo os códigos 99.885-01-terminações 2, 5, 6, 7 e 8, 

respectivamente para as apresentações de ampolas de 0,5mg/mL, cápsulas de 10 mg, 

de 5mg, dosagem sérica de tacrolimus e cápsulas de 1 mg, para as mesmas 

indicações que a ciclosporina, considerando-o sua alternativa e restringindo seu uso 

concomitante com esta.  

 

5.5.1. Ações e percepções dos atores na decisão de incorporar o tacrolimus no 
InCor 
 

Os fatores nos três níveis, individuais, organizacionais e do sistema de saúde, 

que influenciaram o processo de decisão para a incorporação do tacrolimus no InCor 

estão descritos nesta seção. Os responsáveis indicados pelo Conselho Diretor do 

InCor responderam e discutiram as questões sugeridas no instrumento semi-
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estruturado para entrevista (ver Anexo I). Sob a perspectiva das dimensões e 

categorias elencadas na seção de materiais e métodos, neste instrumento, buscamos 

evidenciar as características destes atores, conhecer suas opiniões (que citamos neste 

texto em caracteres itálicos) sobre os processos organizacionais e os princípios 

orientadores do SUS, bem como a relação temporal entre a ocorrência da construção 

da decisão, o desenvolvimento da tecnologia, os conhecimentos e a experiência no 

InCor.  

 

5.5.2. As características da experiência profissional relevante e o nível de poder 
formal, ou informal, detido ou percebido, pelos atores envolvidos na estrutura 
organizacional 
 

Seis profissionais foram designados pelo Conselho Diretor do InCor como 

centrais na decisão de incorporar o medicamento tacrolimus para os casos nos quais 

houve emergência de rejeição do coração transplantado ou de eventos adversos 

intoleráveis associados a ciclosporina. Três deles eram, na ocasião, diretores de 

Divisões Clínicas e os outros três eram chefes de serviços clínico, pediátrico e da 

farmácia, especializados para transplante cardíaco. Estes profissionais apresentavam 

uma média de 17±7 anos de trabalho na instituição, uma razão de 4:2 de gênero 

masculino:feminino e idade média de 50±7 anos. Enquanto os primeiros três 

apresentavam menos de 30% de sua rotina de trabalho em assistência, os três outros 

exerciam pelo menos 60% de suas atividades na prática da assistência direta aos 

pacientes, perfazendo uma média ± desvio padrão de 43±31% em assistência, como 

denota a distribuição das tarefas no seio da equipe (resposta à pergunta 5 nas 

entrevistas para a tecnologia de ablação cirúrgica). Os seis entrevistados relatam 

outras tarefas em administração, perfazendo uma média de 23±30%, com 
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estruturação dos relatórios anuais e documentação das rotinas de processos de 

trabalho. Um sétimo e um quarto da jornada de trabalho destes profissionais são 

dedicadas ao ensino, na maior parte do tempo, para pós-graduação, seguidos por 

parcelas à graduação e residência médica principalmente em clínica cardiológica 

especializada, demonstrando o aspecto da formação como fator de influência 

decisivo na adoção e na disseminação de novas tecnologias. A geração de 

conhecimento através da utilização de um décimo a um terço do tempo de trabalho 

para a pesquisa mostra o envolvimento destes profissionais na estruturação de novos 

limites do saber em suas disciplinas.  

O hospital universitário, como centro de referência com clínica e cirurgia 

especializada em transplante, com o maior volume de procedimentos da cidade de 

São Paulo, com sua missão de ensino e pesquisa proporcionou o lócus apropriado, 

facilitando a incorporação do novo medicamento. A idade, a experiência e, sobretudo, 

o poder formal destes profissionais médicos na hierarquia acadêmica universitária, 

permitiram ensinar e dirigir o encaminhamento de formandos para esta super 

especialização. Os respondentes têm grupos de trabalho em números não inferior a 

30, ±1400, outros colegas.  

 

5.5.3. A percepção dos entrevistados a respeito do sistema de saúde 
 

Buscando qualificar os entrevistados, perguntamos a sua percepção sobre a 

saúde. As respostas relataram perfis de profissionais comprometidos com prevenção 

e educação, prevenção primária e secundária, fornecimento de informação e 

orientação adequada para prevenção e controle dos fatores de risco, série de 

medidas preventivas envolvendo inclusive mudanças de estilo de vida, diagnóstico 
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precoce, diagnósticos precisos e acesso aos medicamentos, inclusive prescrevendo a 

necessidade de serem realizados estudos populacionais e familiares a fim de mudar 

esta realidade, percebida como reativa, do sistema de saúde. 

Em cardiologia, os respondentes consideram menos efetivo para a proteção 

da saúde estar exposto aos fatores de risco e não corrigi-los, utilizar procedimento 

com baixa relação custo / benefício e criticam a - falta de medicamentos no sistema 

público. Além disto, - criticando o conceito menos (que incluímos na pergunta), por 

ser paradoxal: Opina-se que a ação dos serviços de saúde deve estar equilibrada em 

uma balança, pois embora os métodos de tratamento sejam menos efetivos que 

aqueles de prevenção, em situações de maior risco, estes passam a ser necessários. 

Mudanças de hábitos, sem dúvida, fariam mais que os métodos intervencionistas, 

diminuindo o número de anos de vida perdidos (por exemplo, no caso das 

valvopatias, grande parte reumáticas, que seriam plausivelmente preveníveis ou 

todas curáveis precocemente, e cujo tratamento mais tardio se torna complexo e não 

curativo). A ação dos serviços de saúde deve incluir a educação da sociedade, 

proporcionando a oportunidade de maior entendimento desde a infância visando 

estabelecer medidas efetivas de proteção, prevenção e promoção à saúde. 

Definindo riscos como tudo aquilo que possa representar a possibilidade de 

agravo (evento danoso) ou que possa representar barreira ou ameaça de não atingir 

os objetivos propostos, bem como só alcançar parcialmente estes objetivos – o que 

seria um efeito indesejável comparativamente ao proposto, um dos diretores também 

opina que sob a perspectiva da sociedade, o risco pode ser abordado, do ponto de 

vista econômico-financeiro, como custos excessivamente elevados relativamente aos 

benefícios obtidos ou potenciais; ou ainda, há o risco, do ponto de vista ambiental, 
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quando há impacto e conseqüências indesejáveis para o meio. - Considera-se uma 

conseqüência muito indesejável para todos o desconforto e a decepção de não se 

conseguir atingir os benefícios propostos. 

Buscando esclarecer o significado de proteção à saúde, e os fatores 

percebidos como determinantes, foram solicitadas suas opiniões sobre riscos 

associados a uma nova tecnologia para a cardiologia. A elaboração das respostas 

incluiu desde não ter sido testada em estudos clínicos bem elaborados, possibilidade 

da ocorrência de um evento adverso grave que não possa ser controlado, risco de 

morte de acordo com o desenvolvimento da tecnologia, alto custo sem benefício 

adequado, até a prescrição detalhada de um processo de avaliação: - A análise para a 

incorporação de uma nova tecnologia deve incluir: 1º. sua efetividade, 2º. estar 

baseada no esclarecimento dos benefícios evidentes e na elucidação de quais são 

estes benefícios; 3º. Associa-se o custo agregado e a balança entre seus benefícios e 

riscos (entretanto, inúmeras tecnologias foram incorporadas sem avaliação; 

salienta-se o grande risco, a ser considerado sinônimo de marketing de tecnologia 

avançada, diminuindo a relação de importância das melhorias que esta deva trazer 

à saúde); 4º. Acrescenta-se a isto o fato que o envolvimento da população e dos 

profissionais pode provocar pressões enganosas, que a adotam sem resolver os 

problemas de saúde; e 5º. É preciso melhorar o crédito a evidências rigorosas, bem 

como para o seu seguimento. Assim, estas evidências deveriam ser previstas a priori 

para evitar expectativas vãs e gastos desnecessários. Em teoria, isto denota 

compromisso com os princípios de beneficência, não maleficência, bem como à 

eficiência do sistema de saúde, gerando maior acesso para aquela nova tecnologia 

que demonstrar maiores benefícios. Devido à percepção de benefício enunciado do 
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tacrolimus, neste caso, este mecanismo se configuraria em um fator facilitador para a 

incorporação desta tecnologia. 

 

5.5.4. A percepção dos atores sobre as exigências do InCor para a incorporação 
de novas tecnologias 
 

As regras institucionais para a incorporação de um novo medicamento estão 

estruturadas e os respondentes expressam o crédito de serem adequadas no sentido 

de visar o benefício do paciente, citando-se que as regras no InCor seguem os 

critérios da Câmara de Fármacos e Medicamentos do HC, descritas no Anexo 2 do 

Guia Farmacoterapêutico 2004/2005. Para a incorporação de um medicamento 

exclusivo para InCor, segue-se as regras da Sub-Comissão de Farmacologia do 

InCor.  

As etapas do fluxo de incorporação de uma nova tecnologia funcionam de 

maneira semelhante a um projeto de pesquisa: - apresentado às diferentes instâncias 

da organização: o Conselho Diretor, a Comissão de Ética em Pesquisa, consultando 

pareceres dos diferentes setores relevantes a respeito dos aspectos técnicos (por 

exemplo, a farmácia no caso de medicamentos ou os laboratórios de pesquisa 

envolvidos, a engenharia clínica no caso de equipamentos, etc...), serviço de 

planejamento e gestão e Diretoria Executiva.  

Ressalta-se que neste segmento ainda há necessidade de aprofundamento dos 

processos operacionais com maior integração entre os usuários, farmácia, 

engenharia clínica, ou outros, segundo a tecnologia em estudo. A integração destes 

com o setor econômico-financeiro e gerencial do InCor é fundamental, significaria, 

sem dúvida, tornar possível uma maior probabilidade de escolha de tecnologias 

mais apropriadas, com maior segurança, eficácia e eficiência para a saúde dos 
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cidadãos atendidos. Nota-se existir necessidade de uma maior definição do fluxo 

para a incorporação de novas tecnologias. Percebe-se, atualmente, uma 

pulverização e grupos independentes para os quais necessitar-se-ia construir laços 

estreitos, definindo melhores meios de amarrar o fluxo do processo tal como 

impressos próprios com parecer de todas as unidades e áreas relevantes e 

envolvidas no futuro programa. Um maior entrosamento entre a avaliação da 

tecnologia e a sua análise econômica, trabalhando com maior intensidade a 

interação interna (dos grupos e Comissões com a Diretoria) e externa (da Diretoria 

com as instâncias envolvidas em Ciência e Tecnologia e Secretarias e Ministério de 

Saúde) poderia, finalmente, permitir amarrar o processo. Houve também a reflexão 

sobre a escala de tempo, esforço e perseverança necessárias à construção para 

tornar a cultura de avaliação tecnológica mais habitual, como uma parte 

naturalmente integrante da rotina, salienta-se a importância de sensibilizar e treinar 

para favorecer a sua plena implementação.  

Cita-se igualmente, que a incorporação de tecnologias no InCor é difícil pelo 

custo e fácil se de benefício e de baixo custo, e embora, às vezes, o processo não seja 

tão concatenado, na maioria das vezes é diversificado. -Deve-se notar que os 

esforços dependem do valor e custo / investimento, denotando a pressão para a 

otimização do uso de recursos. Além disto, ressalta-se que então, se nota uma 

necessidade de maior sistematização, tornar o fluxo mais explícito e criar um 

mecanismo próprio de controle e acompanhamento para verificar se há o retorno 

esperado (follow-up) _ um mecanismo efetivo de avaliação pós-incorporação, 

demonstrando uma preocupação de construir maior conhecimento sobre a efetividade 
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na realidade da população atendida, bem como a maior participação da equipe 

assistencial neste sentido.  

Na percepção das regras do InCor menos adequadas, a avaliação tecnológica 

rigorosa, em profundidade nem sempre é possível, sobretudo no que diz respeito à 

avaliação econômica. Considerando que as etapas ainda não estão suficientemente 

concatenadas, a inter-relação entre os setores, às vezes se torna um tanto errática. 

Por exemplo, ainda não há um impresso próprio para a avaliação, a definição deve 

se tornar mais explícita. Quanto às regras mais difíceis de cumprir, a inter-relação 

entre os setores (como, por exemplo, relativamente a um bom parecer técnico sobre 

um equipamento, dependem de uma interação excelente com a engenharia de 

manutenção, especificando os parâmetros da instalação e adaptações requeridas, a 

engenharia clínica relatando o programa, garantias, manutenção e treinamentos 

necessários e os usuários...). Além disto, ainda há limitações, sobretudo no que diz 

respeito à avaliação econômica. 

Nas cinco questões abordando a mesma temática de exigências institucionais 

para a incorporação de tecnologias em âmbito mais geral, observa-se que os diretores 

apresentam as mesmas opiniões: Vemos que o InCor tem buscado há tempo prestar 

uma boa assistência baseada também para o progresso do programa de pesquisa e 

ensino. Às vezes vai até o exagero de trazer tecnologias muito novas, que ainda não 

estão totalmente testadas e aceitas. Tenta sempre estar na frente, incorporando sem 

a necessária crítica se é relevante para as necessidades da saúde da população. 

Necessitar-se-ia de uma modulação mais fina, com maior equilíbrio entre as áreas, 

realizando avaliações mais críticas das evidências e resultados, talvez com maior 

sistematização. Pensamos que seria necessário um Comitê específico por área ou 
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por assunto específico, para poder provocar a integração que é desejável 

relativamente às tecnologias. Como Hospital de Ensino, há liberdade atrelada à 

condição de HE, e há uso exagerado de algumas tecnologias sem haver protocolos 

bem estritos, não muito bem fechados, de indicação para seu uso. Indicações mais 

abertas podem constituir problemas potenciais. As opiniões sobre estas regras 

institucionais elaboraram sobre os diferentes caminhos para se obter a aprovação 

para uma nova tecnologia: passando pela Comissão de Ética e Pesquisa, Aprovação 

do Conselho Diretor, Consentimento do paciente, Protocolos definidos com o 

preenchimento de um Check-List pelo médico que avalia o paciente, para liberação 

do uso de nova tecnologia, e provas de ressarcimento/ cobertura financeira, até as 

sugestões de melhorias nas novas tecnologias se deve ter um maior aprofundamento 

dos conhecimentos relativos ao seu uso, aplicação e protocolos próprios bem 

definidos, poderiam auxiliar; um embasamento mais aprofundado relativo à 

tecnologia e uso das mesmas junto aos produtores e estudos de custo-efetividade. 

Enfim, a percepção destas exigências institucionais denota que são boas, mas que 

ainda podem melhorar com a sistematização e maior envolvimento dos atores, 

fomentando meios de criar mais conhecimento institucional (como, por exemplo, os 

Comitês mencionados anteriormente, permitindo maior sustentação e estruturando 

informações) e que estas necessitam de maior vigilância. 

Opinando a respeito da aplicação de metodologias de avaliação de 

tecnologias, identifica-se a opinião que é fundamental: caso não haja avaliação, 

havendo incorporações de tecnologias inadequadas ou não apropriadas, existem 

custos altos e resultados não desejados, não relevantes para a nossa realidade, 

cultura social e sistema de saúde e, as percepções de 5/6 entrevistados que 
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metodologias de avaliação de tecnologias são úteis para que se tenha controle sobre 

a tecnologia instituída, parecem contrastar com um certo receio, justamente de 

perder este controle, opinando que podem servir em determinadas situações, mas não 

são exclusivas. 

- As reflexões acima citadas mencionam nossa preocupação com a 

necessidade de integrar, sintonizar começo, meio e fim dos processos para que todas 

as partes se motivem com um norte comum e se movimentem para a ação na mesma 

direção. Diretrizes com objetivos claros e definidos podem sinalizar a todos os 

elementos esta convergência requerida, criando rotinas para os processos, com 

indicadores de resultados e relatórios de acompanhamento, permitindo-se, assim, 

alcançar maior integração e coerência operacional. 

O relacionamento evidenciado frente às regras institucionais e do sistema de 

saúde para a incorporação de novas tecnologias no Brasil, apresenta-se com a 

percepção que as metodologias de avaliação de tecnologias estão - incipientes, mas 

hoje na boa direção, abrindo possibilidades com a criação da Secretaria de 

Economia em Saúde e Insumos Estratégicos no Ministério da Saúde. Por outro lado, 

as opiniões que - em relação à incorporação de novos medicamentos, acho que 

deveria haver maior flexibilidade da ANVISA para incorporar novos medicamentos 

e tecnologias, uma vez que bem fundamentados e que - tomando como exemplo a 

nova tecnologia em questão, as ações brasileiras parecem barreiras para liberação 

da nova tecnologia no SUS, denotam a percepção de um certo desconcerto entre as 

instâncias superiores de decisão no nível do sistema, bem como - a ANVISA deveria 

ser mais pró-ativa nos preços de referência para o país!, elaborando a opinião de 
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que a aplicação das metodologias de avaliação de tecnologias estaria, atualmente, 

ainda fragmentada e inadequada. 

 

5.5.5. A percepção dos atores sobre os princípios e preceitos definidos no 
instrumento de entrevista (Anexo I) que regem a prática no sistema de saúde e 
no InCor 
 

Dois terços dos respondentes afirmam conhecer os princípios legais para a 

incorporação de tecnologias em âmbito das instituições públicas, sendo os mais 

citados o registro sanitário dos produtos na ANVISA e a Lei que rege as Licitações, 

de No. 8666. Face aos princípios descritos (especificados no Quadro 7 de Materiais e 

Métodos) opinam que todos são importantes para a incorporação de novas 

tecnologias, salientado legalidade, igualdade, poder-dever, moralidade, 

impessoabilidade, interesse público e eficiência. Existe a percepção de que o sistema 

cumpre com todos os princípios, para transmitir transparência administrativa e 

seriedade, legalidade, igualdade, poder-dever, moralidade administrativa, segue o 

controle jurídico, motivação, razoabilidade, interesse público e proporcionalidade. 

Os respondentes opinam que o InCor cumpre com estes princípios dentro de suas 

limitações, ou pelo menos, tenta cumprir na medida do possível. Também expressam 

que impessoalidade ainda não está suficiente; poder-dever, às vezes, foge ao 

controle, extrapolando sua competência; motivação são implementados parcialmente 

pela instituição. Opinam que tudo é possível melhorar se houver um programa mais 

abrangente, aceito pelos diretores da instituição e bem divulgado. Ao passar a 

praticá-lo, talvez possa haver alguma interferência externa, mas é muito menos 

provável que esta tenha impacto se o processo estiver contido apenas no círculo, que 

seria mais fácil se houvesse mais consciência da necessidade de discussão com as 

pessoas e pares diretamente envolvidos no processo. Além da sensibilidade aos 
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princípios legais, este discurso faz transparecer o empenho em melhorar o processo, 

sua divulgação e a abrangência da participação.  

Igualmente todos os atributos especificados no Quadro 8 de Materiais e 

Métodos, oferecido como Quadro B do instrumento de entrevista, foram 

considerados importantes e imprescindíveis, ressaltando que é -importante sublinhar 

que a utilidade é fundamental; flexibilidade, a adaptação às mudanças; 

aceitabilidade, o processo participativo é essencial; oportunidade, porém, com 

simplicidade - para atingir os objetivos de forma prática e ágil. Opinam que o InCor 

cumpre utilidade, mas apenas no básico; aceitabilidade, mas o processo 

participativo é pouco desenvolvido; simplicidade, mas que nem sempre é virtude; 

sensibilidade que está inclusa nas demais e o InCor tem boa capacidade. Ainda 

opinam que o InCor cumpre oportunidade, flexibilidade: devido à necessidade de 

sobrevivência da instituição, que a instituição tenta cumprir os itens na medida do 

possível, nenhum completamente. Os respondentes possuem a opinião de que seria 

possível melhorar -Em primeiro lugar, com alguma forma de aumentar a 

participação, uma estrutura mais horizontalizada e com maior envolvimento no 

processo decisório. Em segundo, a definição mais explícita de planos de médio e 

longo prazo. A estrutura organizacional e operacional necessita mais base nos 

processos, possuindo mecanismos de avaliação contínua e retro-alimentação de todo 

o sistema. Pensamos que se necessitaria ter um pouco mais de envolvimento das 

partes interessadas, tanto internas quanto externas, a respeito dos processos 

produtivos e resultados! – Talvez redefinindo prioridades, facilite o desenvolvimento 

destes atributos, com - criação de canais mais ágeis, tais como criação de fórum 
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para discussão, de conselhos e comissões com autonomia de decisão e – divulgação 

e envolvimento de todos os atores nas metas e diretrizes da instituição. 

Igualmente, existe a percepção que o sistema de trabalho poderia ter 

administração mais participativa, maior revisão dos processos de trabalho, 

adequação dos serviços à demanda (SADT), e no caso do transplante cardíaco 

infantil e ICC em crianças, vêem a necessidade de criação de estrutura mais 

adequada e expressam necessidade de descentralizar a Farmácia do Ambulatório em 

parceria com a Secretaria de Saúde para possibilitar um atendimento 

individualizado ao paciente. -Implantar um sistema de prescrição eletrônica nos 

consultórios médicos do ambulatório, integrado com o sistema de dispensação de 

medicamentos, eliminaria a necessidade de re-digitação transcrevendo a receita 

para otimizar a orientação ao paciente para torná-lo mais adequado às ações de 

atenção à saúde da população. As ferramentas operacionais do InCor referentes à 

incorporação de tecnologias são percebidas como sendo adequadas, mas precisam de 

mais divulgação e adesão das equipes. Há sensibilidade a respeito da eficiência do 

sistema, e vontade que este melhore, que transparece nas asserções: A ferramenta 

mais utilizada na Farmácia é o impresso Anexo I: Justificativa para uso de 

medicamento não padronizado, este poderia ser mais detalhado e considerar o custo 

da nova tecnologia, lentas e sem condições de medir o custo-benefício embora 

acreditamos que o objetivo é melhorar a saúde da população. As relações entre os 

setores do InCor envolvidos na incorporação de tecnologias são percebidas como 

relações fragmentadas, nem sempre coerentes, notando que há necessidade de maior 

comunicação, integração e facilitação na incorporação de tecnologias.  
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Desta forma, reconhece-se certos entraves na execução dos serviços habituais 

por -fluxograma adequado, mas com limitação na investigação com rapidez, - casos 

de conflitos de equipe, interesses pessoais, falta de conhecimento da equipe a 

respeito de processos e normas, além da resistência às mudanças, - burocracia 

quanto aos papéis na execução do atendimento a ser realizado; falta de leitos, - falta 

de medicamentos e excesso de solicitação / provisão quando disponíveis, que pode 

comprometer a qualidade do atendimento por impossibilidade da atenção 

individualizada.  

Por estas dificuldades, existem propostas de melhorias no InCor, para torná-

lo mais adequado nas ações de assistência à saúde da população, -do ponto de vista 

legal, há uma proposta mais global de mudanças previstas no Complexo Hospital da 

Clínicas, do qual o Instituto do Coração faz parte, que seria a sua transformação em 

autarquia de regime especial. Isto traria uma maior eficiência e flexibilidade, 

particularmente com respeito à política de recursos humanos. Esta mudança deve 

conduzir à mudanças organizacionais substanciais, com uma estrutura mais simples, 

poderá haver maior horizontalização: menos níveis intermediários entre as chefias e 

supervisores visando alcançar um quadro de pessoal mais aderente às necessidades 

de todos os Institutos, com elevado compromisso com funções bem determinadas e 

atividades mais específicas. No InCor já existem diferentes Comissões, mas há que 

se buscar maior integração entre estas e maior ênfase nos Órgãos Colegiados. 

Talvez seja necessário desenvolver mais e poderia haver um órgão de Coordenação. 

Do ponto de vista físico, o InCor ainda necessita finalizar a implementação de seu 

Plano Diretor. Existem algumas estruturas físicas para as quais ainda falta a 

readequação no Bloco I, por exemplo, o ambulatório, o pronto socorro, o prédio do 
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centro de experimentação, a reforma dos andares e do centro cirúrgico do bloco I, 

são necessárias para atualizar a estrutura e melhorar a assistência à população. 

Em âmbito mais amplo, há a percepção do grupo, sobre as relações entre os 

diversos níveis do sistema de saúde envolvidos na incorporação de tecnologias, da 

falta de planejamento comum, pois os critérios de implementação estão mal 

definidos. Acreditamos que as ações devam ser mais integradas e visar diretamente 

o benefício ao paciente.  

Citam que -há várias estratégias inovadoras que podem ser aplicadas ao 

sistema de saúde, com uso empírico já implementadas em outros países necessitando 

adaptação que se constituiriam em boas estratégias inovadoras a ser aplicadas, tais 

como desenvolvimento de vacinas e combate a doenças que apresentam relação com 

condições de saneamento básico e moradia, a determinação de custo / benefício e 

redução da mortalidade para as novas tecnologias, bem como um maior 

entrosamento entre MS e órgãos avaliadores seria desejável. 

Nota-se que - a dissociação entre as ações, no sistema de saúde, nas três 

esferas de governo, é semelhante ao que acontece nos estabelecimentos de saúde, em 

maior escala, pois reflete o seu conjunto.  

Esta preocupação maior está sendo reconhecida. Nos últimos 2-3 anos, já se 

observam esforços nesta direção, existe consciência sobre a necessidade de se 

desenvolver estruturas, nos três níveis de governo, próprias para a ciência e 

tecnologia do setor saúde, criando orientações, mecanismos e provendo recursos 

adequados para sua implementação.  
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O SUS está atingindo uma maior maturidade, está havendo maior 

transparência do que se faz e as análises estão apontando o custo destas ações. Tudo 

o que se faz, ou deixa de fazer, impacta o sistema e se reflete na assistência à saúde 

da população. 

Além disto, a população está mais ativa, buscando mais seus direitos, tem 

havido maior número de reclamações sobre o que é feito, ou não, baseadas no 

Código da Defesa do Consumidor, exercendo um papel crescente de pressão e 

controle social sobre as organizações sociais e políticas. Este controle social 

externo também tem sido representado nas próprias instâncias de governo como o 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos estados, CONASS, o Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, e outros Conselhos de 

Representantes Municipais e Estaduais. Este movimento tem levado à maior 

preocupação com as definições das orientações e mecanismos para estimular uma 

melhor implementação de ações destas organizações sociais e políticas no nível do 

SUS. 

 O mesmo está acontecendo no nível privado, onde a geração crescente de 

custos tem induzido grandes problemas operacionais, motivando, inclusive, 

regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e onde se nota a 

emergência de grande interesse pela pesquisa de avaliação de tecnologias para a 

saúde.  

Enfim, observa-se que os fornecedores também estão preocupados, pois 

dependem da autorização de uso de seus produtos nas Tabelas de Ressarcimento do 

SUS para a incorporação dos programas tecnológicos que os utilizam. 
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Nota-se, portanto, que - existe uma situação nova, e em movimento dos 

diversos players, com preocupação para avaliar diversas variáveis e esclarecer a 

possível contribuição das novas tecnologias antes de incorporá-las. 

Uma sinalização mais coerente permitiria estabelecer maior unicidade nos 

objetivos. Existem alguns caminhos para a incorporação de novas tecnologias, mas 

todos deveriam contemplar a correlação com as necessidades da saúde da 

população e os custos resultantes para o sistema de saúde. Este processo deveria 

passar pela definição clara de indicadores de resultados e acompanhamento, em 

comparação com o que já existe instalado nos serviços de saúde, bem como o 

estabelecimento de seu custo-benefício. 

Em teoria, isto já está escrito nas nossas leis maiores para a saúde, ou seja, 

a Diretriz está coerente, mas sua operacionalização ainda é tímida, inexistente ou 

inconsistente, devido a certas resistências: O statu quo mais desorganizado tem 

certos benefícios, principalmente para alguns grupos de pressão.  

O sistema de saúde poderia incorporar algumas ferramentas de gestão e de 

financiamento que sejam bem apropriadas aos objetivos propostos. 

Observa que - o sistema ainda é bem centralizador, refletindo-se isto até em 

seu nome, SUS, considerando que o D da Descentralização deveria ser incluído no 

seu nome e acrônimo, tornando-o SUDS, a fim de melhor demonstrar a real intenção 

da Diretriz da Descentralização.  

As instituições públicas, por seu lado, apresentam uma gama variada de 

estruturas e estilos de gestão, trazendo múltiplos problemas pela falta de autonomia 

e flexibilidade, que acarretam em um baixo nível de responsabilidade pela ação e 

compromisso com os objetivos que se quer realizar. 
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Há consciência que - a realidade exige um novo modelo para as 

Organizações Sociais para a Saúde. Esta discussão parece trazer certas melhorias, 

estas reflexões sobre as OSSs devem ser ainda mais aprofundadas. 

O financiamento para a saúde ainda não está suficientemente adequado e 

nem os fluxos para este financiamento estão muito eficientes, pois, por exemplo, 

existem gastos administrativos importantes ao gerar recursos no nível Municipal, 

enviá-los ao nível Federal, para depois só parte destes retornarem ao Município. 

Menciona que se deva observar o exemplo mais eficiente de outros países, onde 

apenas a contribuição do Município como redistribuição social da renda é 

transferida aos demais níveis de governo.  

Também existe a percepção que existem lacunas de implementação final a 

respeito de uma maior integração público e privado e que falta ainda maior clareza 

nas definições das funções das diferentes esferas do governo, para a 

operacionalização mais eficiente da Lei 8080 e do próprio SUS. Salienta-se que 

existem boas intenções nas iniciativas no nível macro do sistema, mas que ainda 

falta que, no nível micro e local, a distribuição de recursos esteja pautada e 

acompanhada com avaliações explícitas e com rigorosa análise econômica a fim de 

se poder consolidar e efetivamente adequar o nível macro. Isto pode ser realizado 

mediante o uso intensivo de recursos da informação. Hoje, e apesar de haver o 

banco de dados, DATASUS compartilhado e acessível na Internet, ainda faltam 

ferramentas dedicadas para a gestão local, e a tentativa de criação e implantação 

do Cartão Nacional de Saúde, permanece em estágio embrionário com resultados 

mitigados por interesses de terceiros. 
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O próprio modelo assistencial foi concebido colocando pouca ênfase e 

valores na atenção mais básica à saúde. As Tabelas privilegiam as atenções mais 

especializadas, mas com estímulos insuficientes à contra-referências para criar 

laços e bases mais sólidas para a base do sistema.  

Assim, percebe-se que estamos no meio do caminho de uma transição, 

especialmente entre a intenção de mudar este modelo e a própria organização do 

SUS. Acreditamos que deveríamos criar melhorias importantes nas Clínicas Básicas 

de Atenção à Saúde e fixar Centros Especialistas. Estes centros, sob a nossa visão, 

devem ter maior autonomia e incentivos estimulando à atualização contínua e 

diferenciação para alcançar uma coerência global no sistema como um todo. O 

próprio ensino médico deveria estar contido neste planejamento, realizando o 

contingenciamento e incentivo dos especialistas requeridos, bem como das 

condições para seu aproveitamento e distribuição. Estas nossas feridas devem ser 

abordadas e analisadas, sob pena, se não o fizermos, se demorarmos muito mais 

tempo para alcançarmos as soluções efetivas (pois não é apenas com grandes 

equipamentos que será garantida a atenção à saúde da população) de ameaçarmos 

inclusive a sobrevivência do SUS. Acredita-se que, assim, devamos alcançar o 

equilíbrio entre as ações de prevenção e promoção à saúde e as ações terapêuticas, 

desde as comuns àquelas com técnicas complexas, sem permitir espaços para que 

possa haver inversão na polarização. 

Acredita-se que grandes debates na comunidade deveriam ser estimulados 

para estabelecer critérios e limites aceitáveis para a excessiva medicalização da 

morte e outros temas controversos, citando, por exemplo, grande quantidade de 

recursos gastos em instituições terciárias com pacientes terminais sem esperança de 
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sobreviver, em unidades intensivas, totalmente dependentes de aparelhos e sem 

chances de melhorar. Fala-se dos efeitos perversos da excessiva medicalização, de 

vez que estes recursos não estarão, portanto, disponíveis para tratar outras pessoas 

com maior expectativa de vida. Grande parte destes eventos seriam melhor 

abordados fora da instituição de saúde, para o quê necessitar-se-ia de uma ação 

social efetiva, com serviços intermediários apropriados para tratar o mal-estar das 

pessoas”. Observa-se que este mal-estar não tratado, deficiências de auto-estima, 

complexos, etc. evoluem provocando ciclos viciosos de maior mal-estar. Estes 

acabam gerando buscas de muitos exames, doenças de etiologia não esclarecida e a 

necessidade de remédios para os sintomas, iniciando uma cadeia infinda de uso de 

recursos cada vez mais sofisticados, sem gerar benefícios, e muitas vezes sendo 

iatrogênicos, para a saúde do paciente. Estas estratégias necessitam revisão urgente 

e estão à disposição dos gestores, só necessitam ser implementadas.  

Considera-se que se possa, assim, construir um avanço muito grande para os 

serviços de saúde, auxiliando a estabelecer os critérios e limites com evidências 

científicas, construindo-se protocolos para a utilização de novas tecnologias por 

meio de análises cada vez mais refinadas.  

Na descrição dos pontos fortes e frágeis nas relações entre as ações de 

fornecedores, outros serviços de saúde, Secretaria da Saúde do Estado, Secretaria da 

Saúde do Município, Ministério da Saúde, ANVISA, vigilâncias sanitárias estaduais 

e municipais e outros atores interessados em tecnologias sobre o sistema de 

assistência à saúde, os entrevistados salientam que -os pontos fortes são o rigor 

administrativo, o forte interesse, fiscalização e abertura para abraçar novas 

tecnologias.  



 

  

116 

Os fornecedores fazem seu papel, mostrando o que precisam ao trazer suas 

tecnologias para vender para o sistema de saúde. Criam e desenvolvem tecnologias 

nem sempre de uma maneira a atender às necessidades da saúde, por exemplo, com 

indicações muito extensas. Acredita-se, porém, que hoje exista menos 

empurroterapia, o tempo de trazer espelhos está passando, havendo um pouco mais 

de responsabilidade no fornecimento e manutenção, bem como na administração de 

preços. Há uma certa preocupação com manter uma imagem positiva, em geral, que 

tem trazido certa conscientização de que eles são parte integrante do processo, não 

podem apenas vender e se retirar. 

Os prestadores de serviço, por sua vez, estão mais preocupados com 

conseguir realizar análises mais aprofundadas das tecnologias para a saúde, pois 

estas estão cada vez mais complexas e caras. Existe um ambiente mais favorável 

para o discernimento e definição de linhas orçamentárias para estas pesquisas.  

Por outro lado, está havendo uma estruturação positiva dos órgãos 

reguladores no Ministério da Saúde, como na Secretaria de Atenção à Saúde e na 

Secretaria de Insumos Estratégicos, Ciência e Tecnologia e Economia da Saúde, e 

da Vigilância Sanitária. Nesta última, consideramos que a estruturação da Agência 

Nacional, a ANVISA, foi um passo importante, outorgando maior responsabilidade e 

flexibilidade, capilarizando estes esforços nas esferas estaduais e municipais, certas 

vezes com conflitos por competências nem sempre muito estabelecidas e claras, 

comuns em processos de implantação; mas, isto também permite maior participação 

das organizações e da sociedade e deve levar à maior cobrança por resultados.  

Um dos pontos frágeis, é o fato que a cultura, em geral, ainda não esteja 

muito acostumada às análises mais elaboradas e permaneça arraigada a conversas 
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e aos sentimentos e impulsos, o famoso jeitinho. Expressões comuns – sabe com 

quem você está falando? e a síndrome pós-congresso, onde o brinquedo de luxo 

parece ser a solução para todos os problemas – denotam uma cultura de jogos de 

pressões e poderes que leva mais tempo mudar. Acreditamos que todas as instâncias 

estão conscientes disto e caminhando para evitar simplesmente aceitar 

circunstâncias, como antes. 

Um outro ponto fraco percebido é a burocracia e lentidão na tomada de 

decisão e a baixa capacidade de integrar pelo custo, etc.. Este ênfase na lentidão dos 

processos que tramitam entre as autoridades constituintes do sistema de saúde 

aparecem como fatores facilitadores para a emergência de diversificação de 

interesses e busca de outras alternativas. 

Um novo processo que começa a incentivar o desenvolvimento de tecnologias 

para a saúde dentro do país talvez estimule ainda mais profundamente esta mudança 

de cultura. Construir seus próprios insumos, em vez de só consumir, faz com que 

sejam necessários testes precoces, com aprendizado e conhecimentos que podem 

gerar novos desenvolvimentos. A efetiva participação das organizações no 

desenvolvimento e produção de conhecimentos e bens modifica substancialmente o 

ambiente tecnológico do setor saúde do Brasil. Esta deve ser uma modificação 

ampla e profunda do setor que precisa ser incentivada para a construção de uma 

verdadeira indústria da saúde. 

 

5.5.6. A percepção dos atores a respeito do conhecimento disponível sobre a 
tecnologia e a relação temporal entre estes conhecimentos e sua decisão de 
adoção do tacrolimus 
 

Os entrevistados relatam que há 9 anos, desde 1995, vêm estudando sobre a 

nova tecnologia e em 1999: uma criança foi submetida ao re-transplante cardíaco e 
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apresentou problema sob uso da terapia convencional, necessitando a nova 

tecnologia. Antes da incorporação do Tacrolimus, discutiu-se o seu uso, 

principalmente para os transplantes cardíacos em crianças com alto risco, 

favorecendo casos com complicações arteriais, coronarianas e renais. As 

justificativas foram submetidas à Sub-Comissão de Farmacologia do InCor e esta as 

submeteu a Comissão de Farmacologia do Complexo HC-FMUSP. - Para atender 

prescrição médica, a nova tecnologia foi fornecida pela Divisão de Farmácia do 

ICHC. As decisões, caso a caso, favoreceram a autorização de compra específica 

para os sub-grupos complicados e de maior risco de rejeição. O interesse sobre a 

nova tecnologia se desenvolveu -para diminuir rejeição, -dentro do contexto do 

acompanhamento do programa de transplantes, todos os assuntos relacionados 

eram discutidos periodicamente. A equipe cirúrgica constatou que os estudos sobre 

a nova droga apontavam vantagens sobre os problemas vividos com o medicamento 

convencional, a ciclosporina. - Estudos demonstraram superioridade em relação à 

taxa de rejeição, preservação da função do órgão transplantado, sobretudo como 

terapêutica a situações refratárias a terapia convencional. Trouxeram a esta 

discussão: vantagens, desvantagens, custos, condições regulamentadas referentes à 

indicação e ao uso / SAS / MS e atenderam às normas InCor relativas à novas 

tecnologias: - maior eficácia comparativamente ao padrão convencional; - 

preocupação de entender vantagens, desvantagens e riscos. Esta unanimidade só 

apresentou uma exceção, um dos diretores que assumiu mais recentemente e se 

encontrou com a falta de ressarcimento financeiro para a prática instalada e que 

deve ser continuada. 
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O processo para ter acesso a uma nova tecnologia parece estar bem 

desenvolvido e estruturado. No caso de medicamentos – A Farmácia solicita ao 

médico o preenchimento de um documento (Anexo I) com a justificativa para a 

compra da nova tecnologia e o encaminha à Sub-Comissão de Farmacologia do 

InCor para avaliação. Se autorizado, é encaminhado à Central Farmacêutica de 

Distribuição (CFD recebe em geral no mesmo dia) que irá providenciar a compra 

da nova tecnologia, que demora entre 5 a 10 dias. Mais amplamente, -se busca o 

conhecimento da nova tecnologia, busca na literatura, discussão com a equipe, 

discussão com pares internacionais e a interação com os centros que a utilizam, - 1o. 

Estudos clínicos bem definidos, 2o. Aprovação da Comissão Científica e de Ética da 

instituição. - Novas tecnologias são encaradas com muito cuidado; principalmente 

medicamentos e equipamentos. São realizados estudos em profundidade, 

habitualmente são discutidos literatura com evidências, contato com profissionais, 

grupos específicos de estudo e propostas são submetidas a diferentes Comitês. A 

Comissão Científica e de Ética em Pesquisa que habitualmente analisava todos os 

aspectos, quase sempre requeria projetos de pesquisa experimentais restritos para 

construir conhecimentos e saber se dever-se-ia, ou não, utilizar a tecnologia em 

serviços de rotina. A regulamentação interna proporciona contatos amplos com 

fabricantes e fornecedores, fábricas e outros centros que estavam utilizando. A 

equipe, incluindo a engenharia clínica, ia visitar fábricas e serviços pertinentes. 

Juntando-se isto com a bibliografia, resultados dos testes e documentos do órgão 

regulador, formava-se a base para as decisões. O InCor aprendeu a fazer este 

processo na sua estrutura: ao trazer mais equipamentos deveria melhorar custos, 

insumos e pessoas (o treinamento era incorporado, havia garantia da manutenção e 



 

  

120 

a empresa realizava “in lócus” o acompanhamento do início do novo método). O 

processo foi muito bem utilizado, por exemplo, no embrião (estudo MASS do Dr 

Whady Hueb) da incorporação da angioplastia. Este estudo pareado, comparativo 

com a cirurgia, analisou o impacto e definiu quais casos deveriam ir para a 

hemodinâmica. O uso do laser na revascularização trans-miocárdica é um outro 

exemplo que foi submetido a um processo similar. Todas as drogas são, hoje, assim 

submetidas. Além disto, desde o início das atividades do InCor, a Bio-Engenharia 

mantém relação com agências de fomento à pesquisa como a FINEP, o CNPq (que 

inclusive já teve seu escritório em São Paulo dentro do InCor) e a FAPESP. Muitos 

pesquisadores e muitas pesquisas foram assim incorporados na Bio-Engenharia. 

Desde 1978, a Comissão Científica ordena o desenvolvimento, organização e 

acompanhamento dos protocolos e pesquisas no InCor. Uma vez que a fase de 

pesquisa é vencida, começa o processo de submissão para autorização de aumentar 

a prática para processos da rotina dos serviços. Este processo, por exemplo, no caso 

da angioplastia, levou uma média de 2 a 2,5 anos, enquanto que no caso da 

revascularização trans-miocárdica, a definição para quê grupo específico haveria 

maiores benefícios demorou 4 a 5 anos. O apoio da empresa mais a compra do 

equipamento são elementos facilitadores, mas a maturação do processo e o seu 

acompanhamento, bem como o da literatura científica relevante no mundo, são 

elementos que requerem muito mais tempo. Em algumas tecnologias, como por 

exemplo, a técnica cirúrgica de suporte cardíaco, envolvendo o coração com o 

músculo peitoral, a Comissão aprovou um projeto de pesquisa para o 

acompanhamento desta tecnologia. 
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Após ter acesso a tecnologia – o médico prescreve e a Farmácia atende a 

prescrição da nova tecnologia para pacientes internados e ambulatoriais, realizando 

controles especiais, quando necessário. O atendimento gera relatórios de consumo 

para embasar compra para reposição da nova tecnologia. – Se informar com o 

paciente, da concordância ou não com a próxima terapêutica. – Se a nova 

tecnologia parece ter bom custo / benefício, faz-se um projeto piloto e a partir deste 

se projeta o futuro. Sucedem-se as etapas –Aprovação de padronização do 

medicamento; Disponibilização pela Farmácia; Experiência Clínica com o uso do 

medicamento. Salientando-se que a instituição tem tomado muito cuidado com a 

incorporação de novas tecnologias. Sempre são solicitadas as bases científicas para 

comparar. O processo inclui a análise dos dados e ampla discussão. Isto inclui a 

verificação da adequação destes com publicações científicas, são revistas as 

indicações, bem como os dados disponíveis – se estes servem para embasar as 

decisões locais e prestar satisfações à sociedade. Há consciência que estas decisões 

podem desdobrar-se em decisões para outras instituições, outras Escolas e 

Faculdades pelo exemplo. Estimulam-se publicações em artigos, fóruns de discussão, 

apresentações em jornadas científicas sobre avanços versando sobre as novas 

técnicas trazidas. E, que se trabalha para garantir continuidade através de provisão 

orçamentária, apresentar estudos de efetividade aos gestores para reconhecimento 

da tecnologia tanto no SUS quanto em convênios. 

 

5.5.7. Os fatores organizacionais que facilitaram, restringiram ou dificultaram a 
adoção do tacrolimus, como citados no Quadro 1. Fatores afetando a adoção de 
novas tecnologias da revisão da literatura, interações e sua discussão 
 

Para as duas direções de área envolvidas nesta decisão, a estruturação do 

processo e a presença de nível superior de hierarquia acadêmica e na estrutura de 
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trabalho foram fatores facilitadores para a aquisição da tecnologia. As características 

dos médicos, descritas na sub-seção 1) acima, constituíram-se em fatores promotores, 

pela experiência e poder dos líderes.  

A tecnologia possui atratividade elevada, pois modifica as taxas de rejeição 

aos órgãos transplantados, constituindo-se em instrumentação crítica à sobrevivência 

dos pacientes mais “preciosos”: Esta é uma casuística que traz prestígio e 

reconhecimento internacional à equipe, ao InCor e ao HC. A equipe permanece 

estável e com forte liderança, facilitando a continuidade do programa. 

No caso de adoção desta tecnologia, houve a probabilidade a priori de 

substituição parcial da necessidade de outras admissões hospitalares nos pacientes 

com rejeição crônica e evitou-se a morte de alguns destes pacientes com rejeição 

aguda.  

Um fator facilitador da decisão de adoção da tecnologia foi sua base em uma 

legislação, a Portaria Conjunta da Secretaria Executiva e Secretaria de Atenção à 

Saúde do Ministério da Saúde, No. 028, de agosto de 1999, que autorizou sua 

cobertura como medicamento especial no procedimento de “Acompanhamento Pós-

Transplante de Rim, Fígado, Pulmão, Coração e Medula Óssea” incluindo os códigos 

99.885-01-terminações 2, 5, 6, 7 e 8, respectivamente para as apresentações de 

ampolas de 0,5mg/mL, cápsulas de 10 mg, de 5mg, dosagem sérica de tacrolimus e 

cápsulas de 1 mg, para as mesmas indicações que a ciclosporina, considerando-o sua 

alternativa e restringindo seu uso concomitante com esta.  

Esta legislação foi eventualmente revogada, transformando-se em fator de 

barreira à adoção da tecnologia, pois, na época, o medicamento só possuía registro na 
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ANVISA para estar sendo comercializado no Brasil, aprovado para as indicações de 

rejeição de rins e fígados transplantados.  

Devido a esta revogação, o HC não mais recebeu o tacrolimus para 

transplante cardíaco e, portanto, não mais o forneceu aos pacientes transplantados no 

InCor. Como este medicamento se tornou necessário “pela vida” dos pacientes já 

prescritos, vários pacientes têm liminar judicial para a continuidade do tratamento e o 

InCor está retirando recursos de outros procedimentos para continuar fornecendo o 

tacrolimus. Com estas limitações, apenas novos casos muito graves são admitidos no 

programa tacrolimus, constituindo-se em fator de barreira. Isto se tornou em barreira 

quase intransponível quando a ANVISA indeferiu a solicitação de inclusão de nova 

indicação, para o transplante cardíaco, em dezembro de 2004. 

A consulta à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também 

evidenciou-se como fator de barreira, prescrevendo que os pacientes retornem à 

ciclosporina, o qual não é mais possível sob risco de vida. No entanto, está 

atualmente disponibilizado, no site da Internet Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo, o protocolo275 de um outro medicamento especial, o micofenolato mofetil, 

utilizado na dupla terapia concomitantemente com ciclosporina ou tacrolimus, 

incluindo prescrição para transplante cardíaco e no item 2- reconhecendo o 

tacrolimus como terapia de resgate do enxerto.  

Como mencionado pelos entrevistados, - há dissociação entre as ações, no 

sistema de saúde, nas três esferas de governo, inter- e mesmo intra-esferas, que 

atuam como fatores de barreira ao acesso o sistema de saúde. No SUS, como o 

ressarcimento das operações é insuficiente para cobrir os custos da realização dos 
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procedimentos, isto se converte, portanto, em maior barreira para a adoção de uma 

tecnologia sem ressarcimento, pois não há margens financeiras.  

Estas tensões entre os vários interesses e interessados, stakeholders, são um 

exemplo empírico atual de como pacientes e a organização ficaram reféns de uma 

ordem-desordem em instâncias públicas externas, de publicação e revogação de 

portarias, sem haver sido considerado um planejamento para os pacientes que já 

haviam sido incluídos no programa. Esta falta de integração entre os vários níveis se 

constitui na maior barreira observada para a incorporação da nova tecnologia em 

estudo, seu ressarcimento. 
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5.6. Desdobramentos atuais e potenciais para a organização e o 
sistema de saúde  
 

5.6.1. Utilização e custos observados no programa do InCor utilizando o 
tacrolimus  
 

Segundo os especialistas entrevistados do InCor, o tacrolimus foi adotado 

como resgate em episódios de rejeição refratária e eventos adversos intoleráveis da 

ciclosporina que ocorreram em aproximadamente 10% dos adultos e 45% das 

crianças transplantados no InCor. 

Considerando a maior-idade cívica ou adultez, a partir dos 18 anos de idade, 

esta revisão inclui parte do programa de transplantes do coração do InCor, desde 

janeiro do ano 2000 até dezembro de 2005, onde houve o total de 97 adultos e 46 

transplantes infantis. As características demográficas e clínicas maiores dos pacientes 

e suas freqüências estão resumidas na tabela 4 que segue. 

Tabela 4. Distribuição dos grupos de idade e gênero da população transplantada no 
InCor, 2000 a 2005 
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Durante o período de janeiro de 2003 a dezembro 2005, foram observados 492 

eventos de admissão hospitalar em 95 destes pacientes. 

5.6.2. Descrição dos casos transplantados que foram convertidos ao tacrolimus 
 

Visando avaliar os custos das admissões-index do transplantes cardíacos e 

seus itinerários diagnósticos e terapêuticos hospitalares, foi possível observar uma 

seção temporal entre os anos de 2003 a 2005, constituindo uma amostra de 95 casos 
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transplantados com dados completos. Isto compreende 63 adultos e 9 crianças sob 

imunossupressão baseada no protocolo com ciclosporina a fim de comparar com os 8 

adultos e 14 crianças que foram convertidos para o protocolo com base em 

tacrolimus. Embora estes não sejam a totalidade dos dados do período, estes 

constituem uma amostra representativa de todos os casos (ver freqüências absolutas e 

relativas na tabela 5 de resumo descrevendo a amostra estudada, que segue). 

Considerando a natureza retrospectiva dos dados e o estágio inicial do 

desenvolvimento do atual sistema de informações do InCor, SI3, houve imposição de 

nos restringirmos aos dados registrados e já importados, observáveis no InCor, neste 

período.  

Tabela 5. Distribuição dos grupos de idade e gênero segundo categorias de 
cardiomiopatias nos pacientes transplantados entre 2000 a 2005, no InCor 
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Nesta tabela 5 de resumo, acima, é possível observar o único óbito, entre os 

anos de 2003 e 2004, entre os pacientes convertidos ao tacrolimus, 

comparativamente aos 32 pacientes amostrados (dentre os 54 óbitos registrados entre 

2000 a 2005) na coorte tratada com ciclosporina, ou com a intenção de sê-lo (50% 

destes óbitos ocorreram por rejeição hiper-aguda e / ou falência de múltiplos órgãos 

no intervalo de até 30 dias após o transplante). Este óbito ocorreu no 40º. dia após o 

transplante em um adolescente de 13 anos de idade, portador de cardiopatia 

congênita com cardiomiopatia restritiva grave, por rejeição aguda e falência de 
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múltiplos órgãos. Entre os 95 pacientes para os quais houve algum registro durante o 

período de dados registrados no SI3, este um óbito, entre os 28 pacientes convertidos 

ao tacrolimus, representaria uma tendência de redução de 37% ± 8% (com intervalo 

com 95% de confiança entre -53% a -20%) da mortalidade observada 

comparativamente aos 35 dentre os 84 pacientes observáveis no SI3, que 

permaneceram sob tratamento imunossupressor com ciclosporina.  

Os demais pacientes convertidos ao tacrolimus se encontravam vivos até 30 

de dezembro de 2005 e fizeram seguimento rotineiro no InCor, que lhes dispensou, 

regularmente, os remédios necessários. 

 

5.6.3. Metodologia de avaliação de custos hospitalares 
 

Os custos incorridos durante a admissão do transplante estão resumidos nas 

figuras e tabelas, por categoria de custos. Os dados sobre o uso dos recursos 

documentados no prontuário eletrônico do sistema de informações do InCor, SI3, 

foram compilados por admissões, iniciando pela admissão-index onde foi realizado o 

transplante.  

Os diagnósticos foram codificados utilizando-se a classificação ID-10 com 4 

dígitos e categorizados segundo a CID-10 com 3 dígitos. As intervenções foram 

classificadas segundo a tabela de ressarcimento de procedimentos do sistema de 

internações hospitalares, SIH-SUS. Os estratos ou as categorias adotadas para 

classificar cada recurso utilizado para cada paciente incluíram: idade, sexo, 

diagnósticos, número de horas por tipo de leito, número de procedimentos por tipo de 

atenção requerida, número de medicamentos específicos e número de exames 

realizados por tipo de laboratório. Os custos unitários atribuídos aos itens de 
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consumo refletiram os preços médios das três últimas compras de cada um dos 

materiais e medicamentos, em 2005. Não estimamos os custos dos procedimentos da 

enfermagem, fisioterapia, psicologia e serviço social, pois estes são custos fixos, 

independentes da sua produção, e estão inclusos no valor calculado para a diária da 

internação geral e das unidades intensivas. Aos exames complementares dos serviços 

de apoio diagnóstico foram atribuídos os valores de custo de produção estimados 

pelos respectivos laboratórios a partir dos itens utilizados na sua realização em 2005. 

As estimativas de custos totais representam as somas dos produtos das quantidades 

de recursos pelos valores unitários correspondentes, permitindo, desta forma, o 

cálculo da estimativa média empírica observada. 

Na base de dados matricial, constituída em registros por paciente, por 

categorias e por admissões, a ocorrência de cada variável foi estudada por meio de 

funções matemáticas simples de freqüências, somas e intervalos, com o auxílio do 

software Microsoft Access®. Os gráficos descritivos e de análise de tendências por 

regressão logarítmica linear univariada foram realizados utilizando o software 

Excel® Microsoft.  

 

5.6.4. Resultados sobre o uso de recursos na admissão – index e no seguimento 
pós-transplante 
 

Entre as admissões observáveis no prontuário eletrônico, SI3, atualmente, 

observa-se que o programa para os pacientes transplantados requer uma intensidade 

de cuidados ainda mais importante nos casos que chegam para a admissão pelo 

pronto-socorro, não planejados a priori. E, nestes últimos três anos, estes casos 

representaram uma média de 38% dos transplantes que ocorrem no InCor. 
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Tabela 6. Resumo das admissões cirúrgicas observáveis no SI3 em transplantados entre 
2003 e 2005 
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O seguimento destes pacientes também requer recursos adicionais ao longo 

dos anos. O programa tem, atualmente, uma média de requerimento de 82 ± 61 

internações por ano para os 144 pacientes transplantados entre 2000 e 2005. Estas 

apresentaram uma média de 15 ± 5 dias de permanência por internação e uma soma 

média anual de 1.250 ± 1.200 dias de internação, ver o resumo com os dias de 

internação por ano de transplante e de seguimento na tabela que segue.  

Tabela 7. Distribuição do número de admissões e de dias de permanência do programa 
por ano de transplante e ano de seguimento, observáveis no SI3 
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&���
�-$Y����5� 2003 2004 2005 
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�*�5��������5� 2003 2004 2005 
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�
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2000 3 5   8 18 81   99 12 
2001 11 21 9 41 65 221 70 356 9 
2002 15 10 9 34 27 52 56 135 4 
2003 60 66 13 139 1048 885 237 2170 16 
2004 14 90 49 153 277 1857 725 2859 19 
2005 3 18 96 117 19 308 1540 1867 16 

 Total 106 210 176 492 1454 3404 2628 7486 15 
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Observa-se na tabela 7. Resumo das admissões observáveis no SI3, por &��� "��

����	������(�pacientes transplantados entre 2003 e 2005, certa diferença no uso de recursos 

entre adultos e transplantados infantis. Uma outra diferença relativa ao uso de recursos foi 

observada entre os estratos de imunossupressão: os pacientes convertidos ao tacrolimus 

utilizaram relativamente menos recursos, como pode ser observado no gráfico que segue, 

ver freqüências relativas algo inferiores àquelas utilizadas pelos pacientes com ciclosporina. 

É possível observar nas barras do gráfico mostrando as freqüências relativas, sobretudo no 

grupo Ciclosporina Todos, que o uso de materiais e medicamentos sobre-passa todas as 

demais barras de grupo, evidenciando esta diferença.  
 

Figura 10. Freqüência de Uso de recursos por pacientes por ano e estrato de imunossupressão 

Embora adultos e transplantados infantis tenham sido convertidos ao tacrolimus por 

eventos de rejeição e / ou eventos adversos graves, constituindo, portanto, um grupo de maior 

complexidade, observou-se médias de utilização de horas do centro cirúrgicos e requerimento 

similares de dias sob cuidados intensivos e total de dias de internação (ver figura 13 acima e 

tabela 8 que segue). 
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Tabela 8. Média absoluta de uso de recursos por paciente por ano, CSA e TAC 
 

,."
�	�Z �%��L X 1��
��� 	�����:� >���	��5�
�5� �
�	�8 -�� *�5�"
�	(�������"���
0�
�	�
Todos Vivos Infantil 7� AC� 7/�
Todos Vivos Adultos /� 57� 4.�

TACROLIMUS_Todos 4� A,� 41�
� �� * 3 % �� 4 ' g  �����
�� 7� AA� 4,�

� �� * 3 % �� 4 ' g �������� /� 5/� 1C�
CICLOSPORINA Todos /� 57� 7/�

# #P B � � B 3 2��&
H ��� �����
�� 4� 57� 45�
# #P B � � B 3 2��&
H ����������� /� 57� 45�
# #P B � � B 3 2��&
H ��� /� 57� 45�
# #P B � � B 3 2��O E
���� 1� 5A� 7C�

 
Da mesma maneira, os pacientes convertidos ao tacrolimus apresentaram 

requerimentos similares de assistência especializada multi-profissional, 

comparativamente àqueles necessitados pelos pacientes sob protocolo de 

imunossupressão à base de ciclosporina, como pode ser observado nesta tabela 9 com 

as médias e desvios-padrão observados, bem como na figura 11 de resumo, que 

seguem, permitindo a visualização da distribuição das freqüências relativas do uso 

destes recursos por grupos. 
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A mesma tendência, não significativa, de utilizar menos recursos dos serviços 

de apoio diagnósticos e terapêuticos, SADT, foi observada (ver figura 12 que segue).  

Figura 11. Média relativa - recursos 
multi-profissionais por paciente/ ano 
 

Tabela 9. Média de uso de recursos multi-profissionais por paciente por ano, CSA e TAC 
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Freqüência relativa de uso de Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, SADT
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Tabela 10. Freqüência Anual de uso de Serviços de Apoio Diagnósticos e Terapêuticos 
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Os custos médios das categorias de recursos utilizados no programa de 

transplantes do coração no InCor estão apresentados na figura 13 e na tabela 11 que 

seguem. As médias são não significativamente mais elevadas no grupo dos pacientes 

convertidos ao tacrolimus refletindo os episódios clínicos graves que motivaram esta 

conversão e a curva de aprendizado com a nova tecnologia. 

  
Freqüência relativa de custos de Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, SADT
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Figura 13. 

Figura 12. 



 

  

133 

Tabela 11. Média de custos anuais por tipo de SADT por ano e por droga de 
imunossupressão de base                                                               [5�
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Uma estimativa da ocorrência de infecções foi possível parametrizando 

pacientes abaixo e acima da média de uso de antibióticos, para este grupo de 

pacientes, registrados no SI3. Assim, observou-se que houve uso similar de 

antibióticos entre os grupos, com intervalos com 95% de confiança incluindo valores 

nulos, ver abaixo das médias de diferença entre as taxas de ocorrência de infecções, 

entre o grupo convertido ao tacrolimus e aqueles que permanecem utilizando 

ciclosporina (± desvios-padrão de ocorrências), na coluna central- tabela 12 a seguir. 

Tabela 12. Número de pacientes acima ou abaixo da média de uso de antibióticos do 
grupo específico e diferença da média de custo de seu grupo 
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Ao longo dos anos observados, 2003 a 2005, ver tabela 7 Ano de Seguimento: 

Número de internações e Soma de Dias de Permanência, foram relatadas 38 

internações com 418 dias de permanência associadas à infecções nestes pacientes, 

sendo que 8 destas, dentre as 9 que ocorreram no ano de 2003, ocorreram em 

pacientes adultos sob ciclosporina e os levaram ao óbito. As demais internações do 
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outro adulto e de 19 dentre as 29 internações associadas à episódios graves de 

infecções nos pacientes pediátricos, foram resolvidas e houve seguimento regular 

destes transplantados documentado no SI3: 20 destas estiveram associadas com os 

eventos de conversão ao tacrolimus. Um único destes pacientes pediátricos, portador 

de malformações congênitas, e transplantado em sua adolescência por cardiomiopatia 

restritiva, veio a falecer por insuficiência renal aguda em internação subseqüente. 

A comparação detalhada sobre os demais efeitos clínicos dos 

imunossupressores foi considerada estar além do escopo desta revisão. Estes efeitos, 

porém, já estão sendo tratados de maneira mais aprofundada no estudo em curso no 

InCor. O estudo inclui as características específicas dos receptores, do coração 

transplantado e do ato operatório, o tempo de isquemia durante o transplante, a idade 

do doador, infecções anteriores da dupla: receptor e doador, estado da função renal e 

pulmonar do receptor, bem como a análise temporal da incidência da série de eventos 

de rejeição e outros efeitos benéficos ou adversos relevantes. Esta tese em curso tem 

o compromisso de responder ao Ministério da Saúde as questões da sobrevida livre 

de rejeição de 24 meses de seguimento dos 21/46 pacientes pediátricos e 9/97 

pacientes adultos convertidos ao tacrolimus por episódios agudos ou crônicos de 

rejeição refratária à terapia protocolar e eventos adversos intoleráveis da ciclosporina, 

bem como seu impacto no metabolismo e função do coração transplantado nestes 

pacientes comparativamente aos controles pareados contemporâneos que continuam 

tendo protocolo de imunossupressão à base de ciclosporina. A presente revisão se 

constitui na base para a discussão deste estudo em curso, salienta sua relevância 

diante da restrição de evidências científicas pertinentes, bem como enfatiza sua 

importância para o Brasil e para o registro internacional dos transplantados. 
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5.6.5. Contexto e reflexão sobre o possível impacto da incorporação da 
Tacrolimus no SUS 
 

No Brasil, entre o ano de 2000 e 2005, foram realizados 692 transplantes do 

coração (registrados no DATASUS). A taxa de mortalidade de 37,8% foi registrada 

nestes casos. Se as observações, sobre os pacientes transplantados no InCor e 

convertidos ao tacrolimus, de redução de 37% ± 8% (com intervalo com 95% de 

confiança entre -53% a -20%) da mortalidade associada à rejeições, 

comparativamente aos pacientes sob protocolo de imunossupressão à base de 

ciclosporina, fosse extrapolada: poder-se-ia reduzir, mediante esta estratégia, quase 

uma centena dos 292 óbitos documentados nestes transplantes.  

Além disto, a presente observação do programa de transplantes do InCor 

apresenta a similaridade nas freqüências de uso dos recursos, bem como dos seus 

custos, permitindo esperar a priori que a estratégia de resgate per se, de conversão 

para a base de imunossupressão com tacrolimus diante de episódios de rejeição 

refratária e eventos adversos intoleráveis da ciclosporina, não teria impacto 

financeiro para o sistema de saúde.  

Isto, no entanto, não seria real, pois, se mais transplantados sobreviverem, 

acrescentar-se-iam requerimentos por assistência à saúde de alta complexidade em 

cardiologia. Esta problemática se constitui, assim, em uma escolha de sociedade. O 

debate ético e social deverá ser lançado: o programa dos transplantes é o mais 

dispendioso e o mais controvertido. Se a decisão for positiva, ratificando que o 

programa deva existir, então uma política de registro longitudinal, planejamento pró-

ativo e recursos deverão ser adequadamente alocados. 

Neste intervalo entre o ano de 2000 e 2005, foram registrados 16.160 dias de 

permanência hospitalar no Brasil, para os eventos de transplantes. Relata-se o valor 
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total de ressarcimento de 15 milhões de reais. Ou seja, o ressarcimento médio de 

R$ 22.000,00 pela admissão para o evento de transplante e de R$ 355,63 por ano 

para o seguimento (procedimento estratégico no. 1805102 –PRÉ / PÓS CIRURGIA 

CARDÍACA / TRANSPLANTE ÓRGÃOS, com valores médios de R$ 50.000,00 anuais, 

apesar de haver glosado 17% das apresentações). A presente observação do programa 

de transplantes do InCor apresenta custos médios do dobro destes valores. Isto 

acontece apesar dos dois anos de esforços intensos do programa de otimização do 

uso dos recursos e a adoção de mecanismos de compra em grupo, pelo pregão do 

Governo do Estado de São Paulo. Sob estes mecanismos, em 2005, os custos dos 

medicamentos padronizados decresceram em média 30%. Os imunossupressores, no 

entanto, acresceram-se de uma média de 25% maior custo, que aquele observado no 

ano de 2004.  

O programa de uso da ciclosporina, durante as internações observadas para os 

eventos de transplantes, utilizou uma média que custou cerca de R$ 300,00. Aqueles 

pacientes convertidos ao tacrolimus utilizaram uma média que custou cerca de 

R$ 600,00. Ambos valores se referem apenas a estas bases de imunossupressão. Os 

requerimentos nas demais drogas dos protocolos, inclusive córtico-esteróides e 

anticorpos anti-linfócitos, são múltiplos e complexos. Supondo que todos os 

imunossupressores registrados nos procedimentos estratégicos, FAEC, de cardiologia 

o foram para transplantados do coração, cada paciente registrado no DATASUS teve, 

em 2005, um valor médio de prescrição de imunossupressores de R$ 1.847,00, ou 

seja, um protocolo com medicamentos de valor médio de R$ 3,89, 17% mais que a 

média observada em 2004. Por outro lado, na última coluna da tabela que segue, com 

os dados registrados neste período, observa-se que o baixo custo dos tratamentos 
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baseados na ciclosporina, quando acompanhados de azatioprina e micofenolato 

mofetil sobre-passam o custo observado nos protocolos baseados no tacrolimus. A 

conversão ao protocolo com tacrolimus, sobretudo nos pacientes pediátricos do 

InCor, diminuiu as doses requeridas de córtico-esteróides e de azatioprina. No total, 

no entanto, os custos dos medicamentos foram similares para ambos os grupos 

tratados no InCor.  

Tabela 13. Procedimentos FAEC Cardiologia/SUS – custos dos imunossupressores 
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Assim, a conversão ao protocolo com tacrolimus se constitui em uma 

estratégia alternativa, sobretudo, de sobrevivência para pacientes transplantados, 

provavelmente adicionando custos ao sistema de saúde devido ao aumento da coorte 

de pacientes transplantados e à necessidade da continuidade da assistência à saúde 

para estes sobreviventes. 
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5.7. Discussão sobre a adoção do tacrolimus no InCor 
 

O cenário difícil, observável no InCor e nos outros centros que realizam 

transplantes do coração no Brasil, requer que o façam com uma parte buscando 

suporte de subvenções de pesquisa provenientes de agências de fomento ou 

laboratórios farmacêuticos. Isto acresce o potencial de construção de outros 

interesses que podem não ser da melhor conveniência para os pacientes ou para o 

SUS. 

Esta revisão reflete a utilização dos recursos hospitalares do programa de 

transplantes do coração do InCor, durante o período de 2003 a 2005, e possui várias 

limitações enumeradas a seguir: 

- Considerando a natureza retrospectiva dos dados e o estágio inicial do 

desenvolvimento do atual sistema de informações do InCor, SI3, houve imposição de 

nos restringirmos aos dados registrados e já importados, observáveis neste período.  

- Não foi possível realizarmos a validação retrospectiva comparando os 

recursos utilizados documentados no prontuário eletrônico do sistema de 

informações do InCor com aqueles documentados nos prontuários dos pacientes. 

- As médias apresentadas, com os dados presentes, sob cálculos exatos pelo 

método de Fisher, apresentam apenas 50% de poder de discriminar reais diferenças. 

Há uma limitação devida ao desequilíbrio – não balanço entre as duas populações 

comparadas, face à probabilidade de redução de 37% de mortalidade, sob a premissa 

de se desejar 95% de confiança, requerer-se-ia pelo menos 60 casos de conversão ao 

tacrolimus para se atingir o patamar aceitável de 80% de poder.  

Além disto, no debate apresentado na literatura científica revisada, em contra-

partida, também houveram 5 publicações de 4 centros que relataram a conversão de 
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tacrolimus à ciclosporina, devido a efeitos colaterais intoleráveis, sobretudo 

disfunções hematológicas (anemia e neutropenia, com ou sem trombocitopenia).  

Tabela 14. Casos relatados na literatura re-convertidos à ciclosporina em pacientes 
tratados com tacrolimus por eventos adversos intoleráveis 
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Esta informação, embora rara, permite observar que os conhecimentos sobre 

esta tecnologia ainda estão incompletos e se desenvolvem lentamente devido ao 

pequeno número de pacientes documentados nas publicações. 

Isto salienta a importância do estudo em curso no InCor e coloca em 

evidência a lacuna regulatória existente no Brasil (os países mais desenvolvidos 

possuem autorizações sanitárias condicionais, para produtos para a saúde 

controvertidos, ou particulares, para pesquisas e uso de por compaixão, nos casos de 

doenças raras ou com risco iminente de morte). 

Se a sociedade, o SUS, optar por um programa efetivo de transplantes do 

coração, sobretudo diante da magnitude dos investimentos que já estão sendo 

realizados, a diferença na mortalidade associada às rejeições observadas nos 

pacientes convertidos ao tacrolimus no InCor, merece estudo mais aprofundado. 
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6. Avaliação de Caso de Tecnologia Diagnóstica: Tomografia 
Computadorizada Multi-Detectores para o Diagnóstico da 
Doença Coronariana, Sensibilidade e Especificidade em 
pacientes Adultos 
 

6.1. Introdução à avaliação do procedimento diagnóstico  
 

A avaliação de um procedimento diagnóstico inovador comparativamente à 

técnica diagnóstica habitual consiste, sobretudo, na mensuração do potencial de 

benefício adicional para a saúde. A sensibilidade e a especificidade figuram entre os 

parâmetros consagrados para estas avaliações. A fim de estimar estes parâmetros, no 

entanto, são requeridos estudos complexos, investigando a população com a faixa 

etária e condição clínica específica e representativa das populações nas quais o teste 

poderá ser indicado.  

Neste caso, o contexto clínico, a doença grave e prevalente, aumenta esta 

complexidade. Além disto, nos casos de suspeita de isquemia, quando a informação 

clínica não discrimina a etiologia, existe uma gama de exames passíveis de contribuir 

para conformar decisões terapêuticas. Entre estes estão inclusas várias tecnologias de 

imagem não invasivas, destacando-se a ressonância magnética e a ecocardiografia, 

nas quais também vem ocorrendo rápido desenvolvimento tecnológico. O 

desenvolvimento das imagens tri-dimensionais, que começou com a tecnologia do 

ultrassom intravascular e, ora se desenvolve na tomografia multi-detectores, mostra 

que a estenose coronariana é uma doença da parede vascular e não apenas 

intravascular, representando uma mudança, portanto, no paradigma diagnóstico e na 

prática clínica. As alternativas mencionadas também estão desenvolvendo softwares 
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de aquisição e reconstrução de imagens com estas características, antevendo-se um 

contexto, face à evolução tecnológica rápida, ainda mais complexo e competitivo.  

Nesta revisão nos limitamos a abordar os estudos indicando a sensibilidade e 

especificidade da tomografia multi-detectores comparativamente à tecnologia 

invasiva, a coronarioangiografia convencional. A partir da literatura e da experiência 

preliminar com esta tecnologia no InCor, existe o propósito de discutir o postulado 

de que os estudos da parede vascular coronariana, naqueles casos incertos ou com 

risco moderado de estenose, poderiam permitir decisões de evitar de proceder a 

exames invasivos desnecessariamente. Neste contexto, qualificamos e quantificamos 

os resultados observados a fim de estimar a proporção de casos que poderiam ter um 

manejo diferenciado.  

O capítulo 6. aborda e discute os três níveis reconhecidos como fatores que 

influenciam e determinam a incorporação, ou não, de novas tecnologias diagnósticas, 

incluindo: o fenômeno clínico da isquemia coronariana; a caracterização da nova 

tecnologia que lhe oferece alternativa diagnóstica; a organização como sistema social 

com seus componentes e inter-relações; bem como os resultados observados na sua 

utilização no InCor, um hospital público e universitário, e os desdobramentos atuais 

e potenciais para a organização e o sistema de saúde. Os detalhes metodológicos para 

esta síntese, a partir da revisão crítica da literatura sobre esta tecnologia diagnóstica 

inovadora, podem ser apreciados no Anexo II).  
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6.2. Características do Problema: A condição e as Alternativas 
Terapêuticas 
 

6.2.1. O problema clínico: a isquemia miocárdica por coronariopatia estenótica 
 

A doença coronariana é a causa mais freqüente de óbitos na Europa e 

América do Norte. Nos Estados Unidos estima-se que 1 em cada 3 homens ou 

mulheres acima de 18 anos tem alguma forma de doença cardiovascular (40% destes 

acima dos 65 anos) e 13,2 milhões são acometidos de doença coronariana277, uma 

prevalência média estimada de cerca de 5% (metade com angina e a outra metade 

com infarto do miocárdio, NHANES 1999–05, CDC/NCHS 278 ). A doença coronariana 

constitui mais da metade de todos os eventos de doença cardiovascular em homens e 

mulheres abaixo dos 75 anos. Esta condição está associada a 20% do total dos óbitos 

e cerca de 40% dos pacientes com evento no ano vão a óbito. Registraram-se 12,2 

milhões de visitas a departamentos de emergência279, com ressarcimentos públicos, 

em 2001, de US$ 11,6 bilhões. Em 2003, 1.414.000 cateterismos diagnósticos, 

1.244.000 angioplastias e 467.000 procedimentos de revascularização foram 

realizados para a correção desta condição nos Estados Unidos. Os custos diretos e 

indiretos associados a esta condição, em 2006, estão estimados em US$ 142,5 

bilhões. 

No Brasil, esta condição clínica é a quinta causa de atendimento no sistema 

de saúde público. Apesar de não dispormos de estatísticas assim detalhadas, em 2005, 

dentre as pessoas que tiveram acesso ao sistema de saúde, 1,7% dos casos internados 

e quase 5% dos casos ambulatoriais foram atendidos por problemas de angina e 

isquemia do miocárdio (códigos I20, I21, I23 e I25 da Classificação Internacional de 

Doenças)280. Estes atendimentos corresponderam a 6,3% e quase 15% do total dos 
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valores ressarcidos, respectivamente, R$ 440 milhões e R$ 50 milhões. Neste ano, 

durante estas internações hospitalares, foram registradas 35.880 angioplastias e 

20.330 revascularizações do miocárdio para a correção desta condição, com a taxa 

média de mortalidade hospitalar de 5%. Estes procedimentos corresponderam a 5% e 

2,6% do total dos valores ressarcidos, respectivamente, R$ 187 milhões e R$ 97 

milhões. Assim, se pode observar a freqüência e a importância econômica dos atos 

diagnósticos para a coronariopatia em pacientes internados, pois a parcela restante da 

freqüência observada e dos valores ressarcidos correspondem aos procedimentos 

diagnósticos invasivos. No ano de 2004, ainda no âmbito do sistema de saúde 

público, em ambulatório, mais de 93.000 procedimentos estratégicos foram 

realizados na categoria hemodinâmica como um todo, com o ressarcimento de cerca 

de R$ 45 milhões, 5% da freqüência e 18% dos valores totais do programa de 

atenção estratégica de alta complexidade. Este panorama permite de aproximar a 

importância e complexidade relativas à atenção às coronariopatias no Brasil. 

 

6.2.2. Técnicas de diagnóstico preconizadas para a isquemia miocárdica 
 

A angiografia coronariana invasiva é o padrão-ouro estabelecido para o 

diagnóstico das coronariopatias. Realizada por via percutânea e intraluminal, as 

variações anatômicas entre os indivíduos e tortuosidades vasculares tornam este 

procedimento de alta complexidade técnica. Por isto, requer treinamento técnico 

intenso e credenciamento específico na Sociedade Brasileira de Cardiologia 

Intervencionista281. O risco de perfuração vascular ou cardíaca está estimado incidir 

em 1 a 2% dos pacientes, sendo que o hemopericárdio está associado a uma taxa de 

15% de mortalidade280. 
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Esta morbidade motivou a busca de alternativas não invasivas e um elenco de 

equipamentos para imagens diagnóstica estão sendo ainda mais desenvolvidos nas 

três últimas décadas. A competição entre estes é mensurada pela balança entre os 

parâmetros de acurácia, sensibilidade e especificidade com seus custos de aquisição e 

manutenção, proporcionalmente ao volume e complexidade da prática local. Grandes 

equipamentos como a ressonância magnética, têm sensibilidade282 entre 83 e 87% e 

especificidade de 95%, valor preditivo positivo entre 74 e 78% e negativo de 97%, 

comparativamente a coronariografia invasiva. A angiografia coronariana por 

ressonância magnética sucede imagens de qualidade diagnóstica em 82 a 84% dos 

segmentos arteriais. Durante esta competição, os exames por imagens tem sido 

declarados “complementares” e estas tecnologias têm se acumulado, contrariamente 

à segmentação de indicações mais apropriadas e substituição pela melhor, 

necessárias para a otimização de uso dos recursos do sistema de saúde.  

 

6.3. A Tecnologia: a AngioTomografia das Artérias Coronárias com 
Tomógrafo de Múltiplas Colunas de Detectores, ou Multi-Slices 

6.3.1. O desenvolvimento tecnológico na tomografia computadorizada 
 

Grandes desenvolvimentos tecnológicos em equipamentos desta área estão 

acontecendo em um ritmo cada vez mais acelerado. A última geração de tomógrafos 

computadorizados, TC ou CT, incorporou software de gerenciamento de imagens 

tridimensionais, que podem ser coletadas devido à adoção de múltiplas colunas de 

detectores. Introduzidos comercialmente em 1988, os sistemas de tomografia 

computadorizada com múltiplos detectores em espiral não pararam de evoluir. O 

modelo com duas espirais foi lançado em 1992 e hoje estão disponíveis 2, 4, 6, 8, 10, 
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16, 32, 40 e 64, estando sob testes equipamentos com 128 e 256 colunas de 

detectores ou slices.  

Os detectores se encontram dispostos em um anel que gira em torno da mesa 

onde o paciente é colocado deitado, tipo helicoidal ou espiral, ou fixos capturando 

imagens a partir de uma fonte reflexiva móvel de elétrons, tipo electron beam, TCEB 

ou EBCT. A multiplicidade de detectores permitiu a aquisição de múltiplas imagens 

simultaneamente durante uma volta do tubo de Raios X e uma diminuição de 321 até 

5400 vezes o tempo de aquisição de imagens (de 4,5 minutos na primeira geração de 

TCs283 ,284  para 0,007-0,016 ou 0,0008-0,0016 minutos, respectivamente, ou 420-

1000 ou 50-100 milisegundos). Com estes tempos se tornou possível realizar todo o 

exame do coração em uma pausa de respiração de 20-30 (nos tomógrafos de 16 

colunas) ou 8-12 segundos (naqueles com 64 colunas), respectivamente, evitando 

artefatos de movimentação e minimizando a quantidade de agentes de contraste, 

mesmo em ocorrências de taquicardia.  

A aquisição de “cortes”/ slices mais finos na colimação permitiu a 

flexibilidade na reconstrução das imagens, possibilitou sua manipulação e melhora 

de sua resolução espacial. Estas imagens podem ser adquiridas sob os modos de 

fluxo, de cine, de etapas ou volume contínuo sincronizado com o eletrocardiograma, 

gated285,286, de forma retrospectiva ou prospectiva. Os algoritmos de reconstrução 

permitem configurar análises funcionais e de fases específicas de um ou vários ciclos 

cardíacos, o que está expandindo a utilização de angiografia e endoscopias virtuais 

em TC. 

Ambas tecnologias de TC, helicoidal ou electron beam (EB), permitem 

visualizar a anatomia do coração e grandes vasos, defeitos de enchimento como 
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trombos e tumores287 e identificar defeitos do pericárdio288. As imagens funcionais 

permitem quantificar os volumes sistólicos e ejeção e avaliar movimentos do 

miocárdio e sua perfusão289. A quantificação possível de imagens de calcificações290 

e placas ateroscleróticas moles291 pode permitir estimar292 a magnitude de estenoses. 

O gerenciamento eletrônico destas imagens se torna essencial e outros softwares e 

aplicações de computador são necessários. Outras tecnologias com detector plano já 

estão em desenvolvimento e se antecipam novas aplicações como o uso da 

visualização em três dimensões em intervenções na cardiologia e em neurologia.  

 

6.3.2. Eficácia e vantagens da tomografia computadorizada  
 

A economia de tempo é a maior vantagem que os detectores múltiplos 

trouxeram para os exames. Todo o exame do coração pode ser realizado em uma 

pausa de respiração de 20-30 ou 8-12 segundos, respectivamente com tomógrafos de 

16 e 64 colunas de detectores. Disto decorreu o aumento da qualidade das imagens 

por evitar artefatos de movimentação. 

Os parâmetros de mensuração do desempenho da angiotomografia 

coronariana foram publicados em 32 estudos na literatura científica comparativa com 

a angiocoronariografia convencional e invasiva, entre os anos de 1995 e 2006. Vinte 

e oito destes trials foram séries de casos, prospectivas, com 16 em casos 

consecutivos, e quatro séries de casos relatados retrospectivamente. Estas séries 

incluem 2.054 pacientes, nos quais 21.656 segmentos arteriais coronarianos foram 

estudados (ver Anexo II.).  

As taxas de falsos positivos e negativos estão na base das estimativas de 

desempenho de um teste comparativamente ao padrão-ouro. Nos estudos 
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comparativos entre a angiocoronariografia com tomógrafo multislice, TCMS, e a 

angiocoronariografia convencional e invasiva, ACC, qualificados como descritos na 

seção de metodologia do Anexo II., evidenciou-se a taxa média aritmética de 7% de 

falsos positivos. Apesar da aparente heterogeneidade entre os estudos, isto não 

influenciou o teste de homogeneidade entre os agregados segundo os tipos de 

equipamentos de TC com 4, 8, 16 e 64 MS (Chi-square = 94,914, d.f. = 4, p = 0). 

Esta taxa pouco variou apresentando-se com 6%, 2%, 5%, 8% e 4%, respectivamente. 

Figura 14. Taxas de falsos positivos e falsos negativos sintetizadas da literatura 
 

  

A taxa média de falsos negativos se aproxima de 1 em cada 5 exames, com 

22%, 20%, 17% nos TC com 4, 8 e 16 MS, respectivamente. Nestes estudos, 

observou-se que esta taxa melhorou significativamente para 9%, 1 falso em cada 9 

exames negativos, nos TC com 64 MSs (ver Anexo II)). 

No agregado com os 32 estudos qualificados, para estes 2054 pacientes (ver 

figuras que seguem), a angiotomocoronariografia com TCMS permitiu avaliar a 

média de 88%, 19.291 dos 21.511 segmentos arteriais observáveis na 

angiocoronariografia convencional e invasiva, com intervalo entre 83% a 92% com 

95% de confiança. Apesar de haver tendência de aumentar a probabilidade de 

observar segmentos com o aumento do número de colunas de detectores nos 

tomógrafos, na literatura publicada, isto não representou diferença significativa (ver 

Figura 33. Anexo II)). Notar que todos os intervalos de confiança nos pools de 

estudos por tipo de tecnologia representados nesta figura 15 se sobrepõem. 
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O agregado dos dois estudos com equipamentos de 64 slices demonstra uma 

tendência não significativa de 4% de melhoria sobre os equipamentos anteriores. 

Nestes, há menor variabilidade associada ao volume de conhecimentos agregados.  

Agregando-se estes 32 estudos, a angiotomocoronariografia com TCMS 

apresentou 81% de probabilidade de poder diagnosticar corretamente casos de 

estenose, com base nos casos observáveis na coronariografia invasiva, com intervalo 

entre 77% e 86% de 95% de confiança. 

 
A sensibilidade da angiotomografia coronariana com 64 slices demonstra 

uma tendência não significativa de melhoria de 10% sobre os equipamentos 

anteriores (ver Figura 34. Anexo II.).  

Com base nestes estudos, a angiotomocoronariografia com TCMS pode 

eliminar corretamente 95%, entre 93% e 97%, casos sem estenoses.  

 
 

A especificidade da angiotomografia coronariana com 64 slices demonstra 

uma tendência não significativa de maior especificidade, de 1%, sobre os 

equipamentos anteriores (ver Figura 35. Anexo II.).  

Figura 16. Diferença de probabilidade de 
poder diagnosticar corretamente casos de 
estenose, sensibilidade da 
angiotomografia coronariana com base 
nos casos observáveis na coronariografia 
invasiva 

Tipo de TCMSs 

Figura 15. Diferença de probabilidade 
de poder observar segmentos para 
avaliação na angio-tomografia 
coronariana com base nos casos 
observáveis na coronariografia 
invasiva 

Tipo de TCMSs 

Figura 17. Diferença de probabilidade de 
poder eliminar corretamente os casos sem 
doença, especificidade da angiotomografia 
coronariana com base nos casos 
observáveis na coronariografia invasiva 

 Tipo de TCMSs 
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Em três de cada quatro exames, a angiotomocoronariografia com TCMSs 

pode predizer corretamente as estenoses que foram observadas nos procedimentos 

invasivos relatados nestes estudos. Isto representa a estimativa de valor preditivo 

positivo, VPP, médio de 74%, variando no intervalo entre 69% e 80% com 95% de 

confiança (ver Figura 36. Anexo II.). O VPP da angiotomografia coronariana com 64 

slices demonstra uma tendência não significativa de melhor capacidade de 1% de 

predizer os casos com estenoses comparativamente aos equipamentos anteriores. 

 
Nestes estudos, a angiotomocoronariografia com TCMS pode predizer 

corretamente 96% dos segmentos observados sem estenoses nos procedimentos 

invasivos, com VPN variando no intervalo entre 94% e 97%, com 95% de 

confiança(ver Figura 37. Anexo II.). O VPN da angiotomografia coronariana com 64 

slices demonstra uma tendência não significativa de melhoria de 3% sobre os 

equipamentos anteriores. 

 
A angiotomocoronariografia diagnosticou corretamente a média de 87% dos 

casos com ou sem estenose diagnosticados pela angiocoronariografia convencional 

invasiva. No pool dos estudos, sua acurácia variou entre o mínimo de 84% e o 

Figura 18. Diferença na probabilidade de 
poder predizer corretamente os casos com 
doença, Valor Preditivo Positivo, VPP, da 
angiotomografia coronariana com base nos 
casos positivos observáveis na 
coronariografia invasiva 

 Tipo de TCMSs 

Figura 19. Diferença na probabilidade de 
poder predizer corretamente os casos sem 
doença, Valor Preditivo Negativo, VPN, da 
angiotomografia coronariana com base  
nos casos negativos observáveis na 
coronariografia invasiva 

 Tipo de TCMSs 
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máximo de 91% do intervalo com 95% de confiança (ver Figura 38. Anexo II.). No 

conjunto dos estudos utilizando a tecnologia com 16 slices, que compreende o maior 

grupo de conhecimento publicado, há a acurácia de 90%, de 87% a 93% (IC 95%), e 

esta é comparável aos dois estudos recentes com tomógrafos com 64 slices, com 90%. 

 

 
 

O relacionamento entre estes parâmetros de desempenho da angiotomografia 

coronariana demonstram que o equipamento com 64 slices tende a melhorar, de 

maneira ainda não significativa, a observação e a sensibilidade sobre a geração com 

16 slices, ver curvas cor de laranja na figura 21 a seguir. 

Figura 21. Relação entre sensibilidade e especificidade – tendência de operação – e 
aumento na sensibilidade com o aumento das colunas de detectores  
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Além disto, é necessário considerar que estes parâmetros variam segundo a 

prevalência da coronariopatia na população de segmentos em estudo. De acordo com 

as observações inclusas no conjunto destes estudos, a sensibilidade variou em até 6%, 

Figura 20. Diferença na capacidade de 
distinguir os resultados corretamente,  
Acurácia da angiotomocoronariografia  
comparativamente a coronariografia 
convencional e invasiva. 
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enquanto que a especificidade se apresentou com variações de até 14% (ver as curvas 

empíricas e teóricas derivadas que seguem). 

Figura 22. Relação entre sensibilidade e especificidade com a prevalência de estenose 
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Isto significa que os conhecimentos aqui sintetizados, os parâmetros de 

desempenho como a sensibilidade e a especificidade, só seriam reproduzíveis em 

populações com prevalência de estenose coronariana inferior a 40% dos segmentos. 

Em populações com prevalência acima deste limiar estes parâmetros seriam mais 

estáveis, em plateau, mas a utilização destes testes ainda carece de conhecimentos, 

sobretudo com respeito ao seu significado para o manejo diferenciado dos pacientes.  

Considerando o limiar crítico de 50% de estenose e a prevalência de estenose 

por segmentos, como descrita acima, resumidamente, a tendência empírica de 
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operação dos tomógrafos com 16 e 64 multislices na detecção de estenoses das 

artérias coronárias com diâmetro acima de 1,5 mm se situa no intervalo entre 71% e 

99%, com uma média de 85%, como nas curvas que seguem.  

Figura 23. Tendência de operação na detecção de estenoses maiores que 50% 
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6.3.3. Segurança e desvantagens da tomografia computadorizada 
 

A principal preocupação discutida na literatura tem sido a quantidade de 

irradiação recebida pelos pacientes durante estes exames. Brix et col. (2003) 293 

encontraram maiores doses de radiação ionizante recebida pelos pacientes durante 

exames tomográficos com aparelhos com quatro detectores, em todos os tipos de 

exames, comparativamente a dose com tomógrafos convencionais, com um detector. 

Neste estudo, observou-se que os novos aparelhos requerem uma compreensão 

diferenciada da relação entre pitch e dose por fatia e que o treinamento e educação 

continuada e aprofundada do pessoal envolvido em sua operação são essenciais para 

a otimização das linhas de conduta para cada tipo de exame. 

Um dos centros participantes em um levantamento sobre doses de radiação 

durante a utilização de equipamentos multislices, realizado em 2003, na Inglaterra294, 

adotou um programa de otimização que permitiu economizar mais da metade das 
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doses de radiação observadas nos testes torácicos com alta resolução, 

comparativamente a média observada nos demais centros participantes. O programa 

requer uma abordagem multidisciplinar e a estreita colaboração entre os médicos, 

radiologistas e físicos. Como exemplo, apenas ajustando um parâmetro, o tamanho 

do paciente, permitiu economizar em até 45% da dose de radiação295.  

A agência reguladora dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, 

FDA296, também já emitiu alertas a este respeito, colocando em evidência que doses 

para adultos vinham sendo utilizadas em crianças. Além disto, alerta-se que é 

necessário o cuidado de ajustar adequadamente a corrente elétrica e outros 

parâmetros como a dose de contraste, ao peso e idade dos pacientes, devendo ser 

reduzidos segundo a indicação. Como as crianças são mais sensíveis à radiação, o 

U.S. National Cancer Institute e a Society for Pediatric Radiology297 recomendam, 

sempre que possível, se faça o uso do ultra-som ou ressonância magnética a fim de 

diminuir a possibilidade futura de desenvolvimento de câncer. Nos casos em que a 

tomografia seja necessária e deva ser utilizada, preconiza-se que cada instituição 

adote linhas de conduta estritas com base em referências apropriadas e estabelecidas.  

Estas doses de radiação aumentaram com o número de colunas de detectores 

nos tomógrafos. Em 2003, as doses citadas para a angiotomocoronariografia 

variaram entre 3 e 10 miliSiverts nos Estados Unidos298. Nas discussões dos estudos 

com 64 slices cita-se doses de 10 miliSiverts, mas os estudos não relataram a dose 

média utilizada. Uma retrospectiva de 1035 pacientes submetidos a TCMS pelo 

grupo da Alemanha299, Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen , Institut für 

Radiologie und Nuklearmedizin , Deutsches Herzzentrum München, Klinik an der 

TU München, e do Institut für Strahlenschutz, GSF-Forschungszentrum für Umwelt 
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und Gesundheit, Neuherberg, mostrou doses médias significativamente mais 

elevadas, de 6,4±1,9 e 11,0±4,1 mSv para 16- e 64-slices TC, respectivamente, 

(P<0.01), mesmo na vigência de estratégias de otimização de doses com pulsação da 

corrente elétrica no tubo de Raios X, reduzindo em 80% a dose durante as sístoles. 

[Os autores afirmam não haver prejuízo para a qualidade das imagens (ver 

reprodução da figura 24, copiada deste estudo alemão, que segue).] 

 
 

Enfim, ainda há espaço para melhorias mediante o ajuste de vários 

parâmetros, como a espessura do corte, mAs per scan, aquisição de imagens só nos 

intervalos específicos (com sincronia com o eletrocardiograma, ECG gating, e 

reconstrução retrospectiva), salientando-se que a balança destes com a resolução e 

qualidade das imagens ainda carece de estudos mais aprofundados em cada uma das 

indicações para populações específicas em cardiologia. 

Relativamente a outros eventos adversos possíveis, figuram as “alergias” aos 

meios de contraste, de maneira não diferencial, pois estão associados tanto a 

tomografia, como a qualquer um dos procedimentos diagnósticos que os utilizam, 

Figura 24. Impacto dos diferentes protocolos nas doses de radiação (A) e 
 demais parâmetros 
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incluindo os invasivos. Estas reações são raras, ocorrem em menos de 1% das 

injeções, entre 3 horas a 7 dias após sua administração. Podem envolver superfícies 

muco-cutâneas, trato digestivo e respiratório, e são de tipo anafiláticas. Em casos 

graves, estas reações podem ser sistêmicas, apresentar edema da laringe, 

broncoespasmo e obstrução respiratória, até choque hipotensivo e colapso 

cardiovascular. Há a hipótese de mecanismo de reação de hipersensibilidade de tipo I, 

mas sua patofisiologia permanece mal compreendida. Como sua excreção é 

glomerular, com até 90% na urina em 24 horas, sua administração aos pacientes com 

insuficiência renal, conhecida ou não, se torna complexa. Sobretudo em clínicas 

cardiológicas onde não existe rotina de estratificação de risco dos pacientes, existe 

elevado potencial de ocorrência destes eventos adversos devido à concentração de 

pacientes com múltiplas morbidades associadas. Ao diminuir o tempo de exposição a 

menos de 12 segundos durante a angiotomografia coronariana com 64 multislices, 

Leschka et al., 2005, relatam haver injetado apenas 80 mL de contraste e que isto 

representaria menor dose que aquela administrada durante a coronariografia invasiva, 

sem, porém, apresentar esta última informação. O outro estudo com 64 slices, por 

Raff et al., 2005, no entanto, utilizou dose de 110 mL de meio de contraste, o que é 

quase comparável à média de 150 mL utilizada nas coronariografias invasivas no 

InCor, durante o ano de 2005. 

 

6.3.4. Discussão sobre evidências e fatos relativos à angiotomocoronariografia 
 

Os conhecimentos revisados são de utilidade restrita para nossa realidade. Os 

estudos sintetizados foram realizados na Europa, Japão e Estados Unidos, 

apresentando-se, portanto, com validade externa restrita para sua utilização em outras 
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jurisdições com diferente epidemiologia e condições sócio-econômicas. O InCor está 

iniciando o desenvolvendo conhecimentos sobre esta tecnologia em nossa realidade, 

porém, este conhecimento ainda se encontra em fase preliminar. A evolução rápida e 

a troca de tecnologias, de 16 para 64, no espaço de um ano, não estão facilitando esta 

tarefa.  

Além disto, entre os estudos sintetizados, houve a observação de importante 

variabilidade na seleção dos pacientes (ver Tabela I do Anexo II.). Se por um lado a 

angiotomografia apresentou ótimo desempenho nestes pacientes com alta 

probabilidade a priori de ocorrência de estenoses > 50% no lúmen das artérias 

coronarianas, e considerando que, acima de 70% de estenose estes pacientes vão ser 

referidos para procedimentos invasivos terapêuticos, antecipa-se escasso benefício no 

manejo dos pacientes. Por outro lado, existe evidência de tendências na literatura, 

com alerta para problemas de validade interna nos estudos (ver seção Discussão e 

Limitações no Anexo II.). O nível crítico de 50% de estenose também favorece o 

desempenho da tecnologia, porém, um threshold de 70% de estenose apresenta maior 

relevância clínica, e este só foi apresentado em 3 dos 32 estudos.  

Em teoria, o maior benefício estaria antecipado com pacientes com uma 

probabilidade pré-teste baixa ou moderada de ocorrência de estenoses, tais como 

pacientes com angina atípica, aqueles com sinais de isquemia induzida pelo exercício 

ou com sinais no ECG e que não estão capazes de se exercitar. Como pode ser 

verificado na revisão da literatura (ver Tabela I do Anexo II.), a maioria dos estudos 

foram realizados em pacientes com alta probabilidade a priori. Portanto, existe 

grande relevância nos estudos em curso no InCor, a fim de estabelecer a efetividade 

da angiotomocoronariografia com 64 slices.  
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6.4. Decisão de Incorporação da AngioTomoCoronariografia no 
InCor 
 

O procedimento diagnóstico de angiografia não invasiva realizada com a 

tomografia multi-detectores foi introduzida no InCor no ano de 2004. 

 

6.4.1. Ações e percepções dos atores na decisão de incorporar esta tecnologia no 
InCor 
 

Os fatores nos três níveis, individuais, organizacionais e do sistema de saúde, 

que influenciaram o processo de decisão para a incorporação da tomografia 

computadorizada com múltiplas colunas de detectores no InCor estão descritos nesta 

seção. Os responsáveis indicados pelo Conselho Diretor do InCor responderam e 

discutiram as questões sugeridas no instrumento semi-estruturado para entrevista (ver 

Anexo I). Sob a perspectiva das dimensões e categorias elencadas na seção de 

materiais e métodos, neste instrumento, buscamos evidenciar as características destes 

atores, conhecer suas opiniões sobre os processos organizacionais e os princípios 

orientadores do SUS, bem como a relação temporal entre a ocorrência da construção 

da decisão, o desenvolvimento da tecnologia, os conhecimentos e a experiência no 

InCor.  

 

6.4.2. As características da experiência profissional relevante e o nível de poder 
formal, ou informal, detido ou percebido, pelos atores envolvidos na estrutura 
organizacional 
 

Três profissionais foram designados pelo Conselho Diretor do InCor como 

centrais na decisão de incorporar o procedimento diagnóstico utilizando a tomografia 

computadorizada com múltiplas colunas de detectores para a detecção de estenoses 

nas artérias coronárias. Dois destes eram, na ocasião, diretores das áreas clínica e do 
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centro de diagnóstico por imagens com ressonância magnética e tomografia do InCor, 

com média de 13 anos de trabalho na instituição. Este último e o terceiro profissional 

são mais jovens e retornaram de pós-graduação especializada no exterior com ênfase 

em técnicas diagnósticas por imagem, incluindo a tecnologia adotada, e tecnologias 

intervencionistas para coronariopatias e outros, respectivamente. Os dois 

profissionais, desde seu retorno ao país, assumem, no InCor, papel importante na 

execução da assistência diagnóstica e intervencionista especializada, como denota a 

distribuição das tarefas no seio da equipe (ver resposta à pergunta 5 na Tabela de 

Respostas às entrevistas para a tecnologia de ablação cirúrgica). Um quinto da 

jornada de trabalho destes profissionais são dedicadas ao ensino, na graduação, 

residência médica e pós-graduação stricto sensu, principalmente em ambulatório, 

demonstrando o aspecto da formação como fator de influência decisivo na adoção e 

na disseminação de novas tecnologias, pela familiaridade e aquisição da competência 

técnica.  

O hospital universitário, que é um centro de referência com clínica e cirurgia 

especializada em cardiologia, com grande volume de atendimentos, permitiu 

estruturar três estudos clínicos subvencionados, que estão em curso, para gerar 

conhecimento através da utilização específica da tecnologia em estudo. A missão de 

ensino e pesquisa do InCor proporciona a oportunidade de dedicar 10%, 40% e 20% 

do tempo de trabalho para as pesquisas referidas. Isto facilitou a incorporação da 

nova técnica diagnóstica através do aporte de recursos financeiros específicos. A 

idade, a experiência e, sobretudo, o poder formal do professor na hierarquia 

acadêmica universitária, permitiram encaminhar a contratação de profissionais 

especializados no exterior para aumentar a capacidade específica instalada. O 
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programa para a adoção da nova tecnologia foi, então, ativamente negociado pela 

liderança. 

 

6.4.3. A percepção dos entrevistados a respeito do sistema de saúde 
 

Na qualificação da percepção dos entrevistados sobre a saúde, evidenciou-se 

o discurso de todos os atores preocupados com a prevenção, em especial a primária, 

como fator mais efetivo para a proteção à saúde. Quanto à percepção de fatores 

menos efetivos para a proteção à saúde, as respostas incluíram lacunas no 

embasamento científico da efetividade e do custo dos atos médicos, bem como 

diagnósticos em fase tardia.  

A busca de sua percepção sobre riscos associados a uma nova tecnologia visa 

elucidar os fatores fundamentais na construção do significado de proteção à saúde. 

Suas opiniões sobre os riscos à integridade psicológica e física do paciente diante de 

uma probabilidade incerta de não obter benefício, ocasionando prejuízo ao 

tratamento e/ou acompanhamento do paciente, denotaram sua preocupação com a 

proteção à saúde dos pacientes e seu compromisso com os princípios de beneficência, 

não maleficência. O cuidado de desenvolver os protocolos de pesquisas para gerar 

conhecimentos científicos a fim de comprovar os benefícios dessa nova tecnologia e 

seu impacto nos custos da saúde, além de sua elaboração sobre o risco para o 

sistema pelo alto custo de cada tecnologia em particular e a disseminação de 

tecnologia de alto custo, evidenciam comprometimento com a eficiência do sistema 

de saúde. Por outro lado, a elaboração sobre risco à integridade jurídica do médico e 

da instituição de saúde, associados a novas tecnologias em cardiologia, denota o 

compromisso com a credibilidade científica para o desenvolvimento da carreira 



 

  

160 

profissional e proteção do InCor. Ambos fatores se configurariam em um mecanismo 

ou fator de barreira para a incorporação desta tecnologia, que foi transformado em 

fator facilitador por meio da estruturação de pesquisas subvencionadas.  

 

6.4.4. A percepção dos atores sobre as exigências do InCor para a incorporação 
de novas tecnologias 
 

Os processos institucionais para ganhar acesso às novas tecnologias no InCor 

são percebidos como parte de estratégia de pesquisa e desenvolvimento em parceria 

com a indústria, onde há a identificação precoce do potencial de nova tecnologia, a 

incorporação o mais rápido possível a fim de participar, inserir o InCor em seu 

desenvolvimento, compará-la com as técnicas estabelecidas, e fornecer benefícios 

precoces aos pacientes. Os respondentes expressam que isto permite manter a 

liderança tecnológica nas áreas de maior importância. Este discurso destoa da 

opinião do médico com a maior tarefa assistencial, queixando que na área específica, 

novas tecnologias são incorporadas somente se reembolsadas (pelo SUS 

primordialmente). Este último também tem a percepção de que a interlocução entre 

o setor executante e o pagador é insuficiente, denotando anseio de maior 

participação. Este respondente, porém, reconhece a necessidade de registro na 

ANVISA ou vinculação a projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética como 

as regras mais apropriadas no InCor referentes à incorporação de uma nova 

tecnologia, mostrando que estas regras estão estabelecidas e integradas. Por outro 

lado, a crítica implícita em: a centralização do controle de entrada de materiais e o 

teste de novos materiais especiais, que são requeridos no InCor, são as regras 

percebidas como as menos adequadas e mais difícil de cumprir, respectivamente, 

evidencia interesses diversos. Isto foi igualmente expresso, a respeito destas duas 
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questões, na opinião de um dos diretores: a regra menos adequada é a ausência de 

estudo de custo e benefícios/ econômico prévio e a mais difícil de cumprir seria 

manter a utilização da tecnologia mantendo a viabilidade econômica, inclusive 

percebendo este requerimento de manter a viabilidade econômica como uma regra 

desnecessária.  

Nas cinco questões abordando a mesma temática de exigências institucionais 

para a incorporação de tecnologias em âmbito mais geral, observa-se o discurso de 

compromisso com a função de melhorar a assistência à saúde da população. Quanto à 

tecnologia incorporada, existe a apreciação de benefício rápido e proporcional ao 

potencial de desenvolvimento, considerando exagerada a exigência institucional de 

necessidade de aplicação clínica imediata, almejando que tecnologias apenas de 

potencial de pesquisa possam ser incorporadas mais frequentemente. Os diretores 

opinam que a incorporação precoce é necessária para manter a liderança e o perfil 

de centro de pesquisa universitário, inclusive com desenvolvimento in house e que a 

justificativa técnica, científica ou estratégica, deveriam bastar para a incorporação 

de tecnologias, a fim de poder dispensar a assistência clínica com alta tecnologia. 

Coloca-se a ênfase no resultado clínico, desenvolvimento de pesquisa clínica, 

levando ao pioneirismo e liderança e parte de um processo global cujas experiências 

locais seriam avaliadas para serem incorporadas ou não, em outros locais, 

lamentando que esta visão ainda não faça parte da estratégia global do sistema de 

saúde. 

 

Opinando a respeito da aplicação de metodologias de avaliação de 

tecnologias, estas são identificadas como necessária e que pode ter influência 
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positiva sobre a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado, percebe-se que 

o InCor tem poder para dialogar com o produtor. A este respeito, foram salientadas 

limitações destas metodologias: o custo-efetividade pode não apoiar a 

disponibilização de uma série de tecnologias em um determinado momento, 

importantíssimo é que a análise de custo-efetividade só é válida para um 

determinado momento do desenvolvimento tecnológico. Hoje a simples mudança de 

um componente de um equipamento pode torná-lo custo-efetivo, com inúmeros 

exemplos, bem como as lacunas de desenvolvimento, qualidade, utilização e 

divulgação das metodologias de avaliação de tecnologias no Brasil. 

O relacionamento evidenciado frente às metodologias e regras, institucionais 

e do sistema de saúde, para a incorporação de novas tecnologias, apresenta-se com 

ambigüidade denotando algumas lacunas em sua integração, bem como significariam 

algum efeito percebido de barreira à incorporação da nova tecnologia desejada. 

 

6.4.5. A percepção dos atores sobre os princípios e preceitos definidos no 
instrumento de entrevista (Anexo I) que regem a prática no sistema de saúde e 
no InCor 
 

Os respondentes afirmam desconhecer os princípios legais para a 

incorporação de tecnologias em âmbito das instituições públicas. Face aos princípios 

descritos (especificados no Quadro 7 de Materiais e Métodos) opinam que todos são 

importantes para a incorporação de novas tecnologias, salientado moralidade, 

motivação, eficiência, segurança jurídica, legalidade, interesse público, ressaltando 

que Eficiência - é o cerne de uma instituição hospitalar. Existe a percepção de que o 

sistema cumpre com todos os princípios, ou, pelo menos, em boa parte. E isto, 

embora se perceba que impessoabilidade e indisponibilidade não são cumpridos, 
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sugerindo-se que com o crescimento da Instituição isto possa ser sanado, pois - 

Quanto maior a Instituição maior a impessoabilidade.  

Igualmente todos os atributos especificados no Quadro 8 de Materiais e 

Métodos, dito Quadro B do instrumento de entrevista, foram considerados 

importantes e imprescindíveis, ressaltando flexibilidade, oportunidade e simplicidade 

(as mudanças são rápidas e, por vezes radicais de conceitos, tem de ser 

incorporados com presteza). Os respondentes opinam que o InCor cumpre com estes 

princípios, além de utilidade e aceitabilidade e - em última análise, que isto significa 

que o InCor desempenha seu papel assistencial e formador profissional. Também 

expressam que simplicidade e flexibilidade são implementados parcialmente pela 

instituição e que talvez seja ainda necessário melhorar as relações administrativas e 

as assistenciais da instituição. 

Existe a percepção que o sistema de trabalho poderia ter maior independência 

administrativo-financeira para torná-lo mais adequado às ações de atenção à saúde 

da população. Também se observam limitações sobre a adequação para este 

propósito, sobretudo da estrutura física do InCor, requerendo otimização da 

utilização do espaço e, se necessário, aumento deste; bem como da estrutura 

administrativa, sugerindo flexibilização hierárquica e mais autonomia de decisões e 

descentralizar o sistema de tomada de decisão. As ferramentas operacionais do 

InCor referentes à incorporação de tecnologias são percebidas como encartes 

operacionais ainda pouco desenvolvidos, para clientes de fora podem parecer mais 

ou menos adequada, mas o papel do Instituto na área centro do país pode ser 

melhorado. As relações entre os setores do InCor envolvidos na incorporação de 

tecnologias são percebidas como pouco integradas, com coerência apenas parcial, 
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onde falta diálogo entre as áreas de aplicação clínica de tecnologia e da informação 

e outros, - ainda temos profissionais que não conhecem a realidade, notando que que 

a coerência entre os setores envolvidos poderia ser bem melhorada.  

Em âmbito mais amplo, há a percepção do grupo sobre as relações caóticas 

entre os diversos níveis do sistema de saúde envolvidos na incorporação de 

tecnologias, seja entre Privado e Públicos ou Municipal, Estadual e Federal; 

relacionando a coerência operacional como apenas parcialmente adequada também 

entre Clínica, Pesquisa e Tecnologia. 

Os respondentes têm a opinião que descentralizar o atendimento básico e 

centralizar o atendimento especializado e de alta tecnologia, dando mais condições 

aos Centros de Referência seriam boas estratégias inovadoras, permitiriam melhor 

planejamento e a otimização do sistema de saúde brasileiro. 

A descrição dos pontos fortes e frágeis nas relações entre as ações de 

fornecedores, outros serviços de saúde, Secretaria da Saúde do Estado, Secretaria da 

Saúde do Município, Ministério da Saúde, ANVISA, vigilâncias sanitárias estaduais 

e municipais e outros atores interessados em tecnologias sobre o sistema de 

assistência à saúde merecem citação integral. Identificaram-se como pontos fortes: -

Boa intenção e na direção correta. E, como pontos fracos foram mencionados: -

Muitos órgãos e falta de centralização (Torna-se um caos total! Há muita 

burocracia que causa lentidão nas aquisições. Há a ausência total de flexibilidade. 

[Secretarias de Saúde: Nota Zero (só atrapalham o andamento de ações para as 

quais elas são totalmente desnecessárias. {Ministério da Saúde: boas intenções, mas 

faltam profissionais capacitados para melhor orientar.} ANVISA: bem intencionada, 

se julga o FDA sem ter sequer perto da competência necessária, e NÃO se relaciona 
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com os outros órgãos.{VISAs fazem o trabalho da formiguinha na saúde.}]). Este 

ênfase no descompasso das relações, entre as autoridades constituintes do sistema de 

saúde e sua competência técnica, aparecem como fatores facilitadores para a 

emergência de diversificação de interesses e busca de outras alternativas. 

 

6.4.6. A percepção dos atores a respeito do conhecimento disponível sobre a 
tecnologia e a relação temporal entre estes conhecimentos e sua decisão de 
adoção da angiotomocoronariografia 
 

A nova tecnologia possui vários atrativos enunciados como motivadores da 

decisão de incorporação, como técnica não invasiva, menor custo e tempo de 

execução, com alto potencial diagnóstico, salientando tratar-se de um avanço 

tecnológico significativo em relação à geração anterior.  

Neste caso prático, observou-se um fenômeno ativamente construído por 

inter-relações com a indústria durante um ano e, mais recentemente, com colegas 

estrangeiros que trabalham na área. A liderança propôs e está participando da 

construção de conhecimento dedicado, multi-centros e internacional. Os recursos 

iniciais para a aquisição do equipamento foram viabilizados via este projeto de 

pesquisa em parceria com a indústria e, em agosto de 2005, houve o upgrade deste 

de 16 colunas de detectores para o novo com 64 colunas. Enuncia-se a caracterização 

desta tecnologia como em evolução, já disponível com 128 e 256 colunas de 

detectores. O processo de promoção de treinamento (local e fora) aumenta o 

conhecimento sobre a tecnologia permitindo desenvolver mais a tecnologia, em 

projetos de pesquisa. Ao desenvolver aplicações clínicas, se trazem benefícios 

inéditos aos pacientes. Monitorar permanentemente e analisar seus possíveis 

benefícios por meio dos resultados clínicos advindos da incorporação da nova 
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tecnologia também permite desenvolver novas aplicações clínicas são as opiniões 

expressas sobre o potencial percebido de impacto relevante sobre a saúde dos 

pacientes, bem como sobre a economia do sistema.  

 

6.4.7. Os fatores organizacionais que facilitaram, restringiram ou dificultaram a 
adoção da angiotomocoronariografia, como citados no Quadro 1. Fatores 
afetando a adoção de novas tecnologias da revisão da literatura, interações e sua 
discussão 
 

Para as duas direções de área envolvidas nesta decisão, a presença de nível 

superior de hierarquia acadêmica e na estrutura de trabalho foi um fator facilitador 

para a aquisição da tecnologia e geração de conhecimento estruturado. As 

características dos médicos, descritas na sub-seção 1) acima, constituíram-se em 

fatores promotores, pela experiência e poder do líder. Assim, a estruturação de 

estudos controlados subordinou o processo de incorporação da tecnologia no InCor.  

A equipe é estável e com forte liderança e os estudos estão gerando prestígio 

profissional e reconhecimento com convites em alguns eventos nacionais e 

internacionais. A participação nestes estudos iniciais promove uma continuidade 

provável em estudos durante o desenvolvimento das novas gerações de equipamentos. 

Esta evolução irá significar um aumento significativo da atratividade da tecnologia, 

modificando atributos críticos como o número de colunas de detectores e a 

capacidade de quantificar estenoses intraluminais.  

A padronização de protocolos de aquisição, reconstrução e de interpretação 

de imagens durante estes estudos e a reprodutibilidade dos resultados em múltiplas 

jurisdições certamente vai facilitar a difusão da tecnologia. Por outro lado, este 

conhecimento também vai evidenciar com maior autoridade o aumento do risco de 
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irradiação ionizante para os pacientes, o que se constitui em uma barreira relativa à 

utilização indiscriminada da tecnologia e restringe sua difusão. 

 
A relação dinâmica e recíproca entre interesses sociais, do complexo 

industrial da saúde e da rede de atores aqui citadas, mostra que a característica de 

“vitrine” do grande “hospital-público-universitário” se torna um fator facilitador para 

negociações para a subvenção de pesquisas a fim de gerar conhecimentos sobre 

novas tecnologias. Por sua vez, este mecanismo permite ao “hospital-público” sobre-

passar as políticas de restrições financeiras e ao “hospital-universitário” manter e 

promover a missão de ensino e pesquisa nos padrões mais inovadores relevantes da 

cardiologia de alta complexidade. 

No caso de adoção desta tecnologia proposta nos estudos em curso, há a 

probabilidade a priori de substituição parcial da necessidade do procedimento 

diagnóstico invasivo em 30% dos pacientes, (ver a seção Contexto e reflexão sobre 

o possível impacto da incorporação da angiotomografia coronariana no SUS que 

segue), podendo trazer economias para o InCor e para o SUS, caso sejam 

confirmadas em espectro de indicações prioritárias e tempo clinicamente mais 

relevante. 

Estas tensões entre os vários interesses e interessados, stakeholders, são um 

exemplo empírico atual a ser considerado no planejamento balançado e pró-ativo do 

possível e necessário equilíbrio financeiro do sistema de saúde, evitando o 

desestímulo ao avanço nos conhecimentos. 
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6.5. Desdobramentos atuais e potenciais para a organização e o 
sistema de saúde  
 

6.5.1.Considerações econômicas sobre a tomografia computadorizada Multi-
detectores 
 

O programa anual de manutenção dos tomógrafos multi-detectores é mais 

dispendioso, particularmente o tubo de Raios-X. Por ano, para o programa de 

manutenção, o Emergency Care Institute, ECRI, dos Estados Unidos, estima o valor 

médio de $150,000 dólares americanos, dependendo da quantidade utilizada300. Além 

disto, o número de imagens gerenciadas eletronicamente aumenta exponencialmente 

impondo novos requerimentos de sistemas para sua comunicação e armazenamento. 

No entanto, a velocidade de aquisição e o melhor desempenho das imagens 

pode, potencialmente, reduzir em até 50% o tempo do tecnólogo e, em média, em 

25% a quantidade de uso de meio de contraste. Como a instituição pode fazer mais 

exames por turno, existe o potencial de aumento da receita, dependendo da 

otimização do gerenciamento da capacidade física do espaço, do pessoal e da rotação 

/ manejo dos pacientes.  

 Por outro lado, embora os custos de aquisição possam limitar esta difusão, a 

velocidade dos desenvolvimentos na tecnologia podem ocasionar pressões de 

competição por mercado ou de publicidade dos fabricantes, induzindo as instituições 

à necessidade de aquisições subseqüentes antes mesmo de haver saldado a dívida da 

versão anterior.  

No Brasil, como nos Estados Unidos, no sistema público de saúde, o 

ressarcimento dos exames de tomografia multi-detectores é o mesmo que aquele com 
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tomógrafos convencionais, tornando difícil compensar estas cadeias de custos 

aumentados com pouco aumento de produtividade. 

Nos Estados Unidos, em 2003 e em 2004, observou-se um aumento anual de 

10% no número de tomografias. As tomografias mais comuns, de pelve e abdome, 

cabeça e pescoço, cérebro, coluna e tórax permaneceram no patamar de 85% do 

volume anual de 50 milhões de exames. Uma pesquisa, IMV, 2003, relatou 37% de 

aumento nas tomografias especializadas. Outra pesquisa de mercado, da compania 

Frost & Sullivan301, 2004, revelou que isto se deveu à substituição de procedimentos 

de radiologia e cardiologia intervencionista.  

Internacionalmente, o debate continua sobre a qualificação requerida para 

quem deva realizar estas tomografias especializadas: radiologistas, cardiologistas, 

intensivistas ou outros especialistas. 

 

6.5.2. Utilização e custos observados no programa do InCor utilizando a 
angiotomocoronariografia 
 

Com a utilização do tomógrafo com 16 slices, retraçamos 647 

angiotomocoronariografias em 628 pacientes, no intervalo entre janeiro de 2004 a 

começo de agosto de 2005. Um único exame por paciente foi realizado nestes casos, 

exceto em 17 pacientes. Nestes 17 casos, duas angiotomocoronariografias foram 

realizadas em 15 deles e dois foram submetidos a três exames durante este intervalo 

de tempo estudado. Esta população tende a diferir dos estudos revisados nos quais 

havia a média de 78% de homens e a média geral de idade de 60±3 anos, embora de 

maneira não significativa. Entre as 44% das pacientes do gênero feminino observou-

se a média de 57±12 e 55±16 anos de idade nos 66% pacientes do gênero masculino. 

Duzentos e vinte angiotomocoronariografias foram realizadas em mulheres e 427 em 
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homens. Em retrospectiva, foi possível observar que, dentre estes pacientes, 68 

mulheres e 109 homens (11% e 19% dos 647) foram submetidos a 270 outros 

procedimentos durante o período estudado, refletindo a complexa comorbidade 

existente na população atendida no InCor. Dentre os 74 e 119 procedimentos 

hemodinâmicos, diagnósticos invasivos, respectivamente 23%, de 220, e 15%, dos 

427 exames, foram realizados após as angiotomocoronariografias, Nmulheres=50 e 

Nhomens=66. Dentre as 50 mulheres que foram submetidas à angiocoronariografias 

invasivas, 3 também foram submetidas a angioplastias terapêuticas e 5 à 

revascularização do miocárdio. Entre os 66 homens que foram submetidos à 

angiocoronariografias invasivas, 5 também necessitaram de angioplastias 

terapêuticas e 11 foram revascularizados. Estes casos representam nossa realidade, 

na qual 16% (8/50) e 24% (16/66) dos exames invasivos requerem procedimentos 

terapêuticos. Os casos de mais 2 mulheres e 7 homens, que foram encaminhados 

diretamente para a revascularização do miocárdio, elevaram a 20% e 35% os 

requerimentos terapêuticos imediatos. Poder-se-ia, portanto, postular que a 

angiotomocoronariografia poderia orientar o manejo de até dois terços dos nossos 

pacientes com angina atípica ou risco moderado, ressaltando-se que, nos casos de 

risco mais elevado, sua contribuição é insignificante.  

Em nosso meio, foram observados os custos fixos do contrato de manutenção 

e da compra de R$ 50.000,00 mensais e houve a substituição de um tubo de Raios X 

aos 427 exames, ou 4.000 slices. A este tubo com o custo de R$ 200.000,00, 

somaram-se R$ 9.913,48 requeridos em peças e acessórios aplicados em 

manutenções corretivas, devido ao desgaste usual e previsto. Isto representa a fração 

de custo fixo de R$ 75,00 (R$ 50,00 + R$ 25,00) em cada exame. A fração de custos 
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variáveis estima-se em R$ 344,81, adicionando-se os materiais de consumo 

utilizados durante as angiotomocoronariografias e seus laudos, por exame, 

observando-se que a média de 120 mL de meio de contraste, filmes ou suporte e a 

seringa descartável para a bomba injetora de contraste são os itens mais dispendiosos, 

representando 34%, 25% e 25%, respectivamente, desta estimativa. Assim, estima-se 

o custo total médio de R$ 420,00 para a operação em cada angiotomocoronariografia. 

Assim, o programa anual com a média de 500 angiotomocoronariografias custou 

mais de R$ 200.000,00 durante 2004. Considerando que os recursos provenientes das 

pesquisas que permitiram adquirir os equipamentos, não se encontram inclusos, nesta 

estimativa, os custos de aquisição, instalação, desconto dos valores atuais para 

benefícios futuros, sua depreciação ou a amortização da aquisição durante sua vida 

útil. Além disto, considerando que a grande maioria destes exames foram realizados 

para as pesquisas, com média de tempo superior à da rotina, este rendimento não 

reflete a capacidade real instalada com este equipamento, como discutido acima  

As subvenções de pesquisa tem sido programadas com valores 20% mais 

elevados que esta estimativa a fim de manter alguma margem de recursos financeiros, 

para poder realizar exames de rotina em casos especiais de triagem de angina atípica 

ou pacientes graves, incapacitados para realização de exercícios. Estes casos clínicos 

estão inclusos nas reflexões sobre o manejo de pacientes, resumidos nesta seção.  

Considerando que a média de 30% dos pacientes cirúrgicos são admitidos 

pelo setor de urgências e emergências do InCor e que isto vem crescendo de mais 

que 3% nos 3 últimos anos302, e que, destes 5%, bem como 15% dos pacientes 

eletivos referenciados303, apresentaram angina atípica, quadro clínico ou sugestão 
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incerta de isquemia na avaliação dos parâmetros fisiológicos, estima-se o potencial 

de realização de 2000 angiotomocoronariografias anualmente.  

Uma vez que estas fossem efetuadas, sob a prevalência de mais de 25% dos 

casos de importantes estenoses observadas nesta população, 500 exames seriam 

positivos. No pior cenário, sob as estimativas de sensibilidade de ao menos 80%, e 

assumindo-se a taxa de 20%, n=>120, falsos negativos, bem como a taxa de 8%, n=< 

110 casos falsos positivos, obter-se-ia acima de 90% de especificidade, uma 

probabilidade compatível com as observações da revisão da literatura (ver Tabela 15 

de resumo abaixo e Figura 35. do Anexo II.). Isto permitiria que, em 1270 casos, 

quase dois terços destes pacientes efetivamente se descartasse a necessidade de 

intervenção (se considerarmos as frações estimadas). As angiocoronariografias 

invasivas para o diagnóstico definitivo dos 730 casos positivos e duvidosos já fazem 

parte da rotina do programa de atenção especializada.  

 Tabela 15. Resumo da literatura e de cálculos sobre parâmetros de 
desempenho da angiotomocoronariografia 
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As angiocoronariografias invasivas, em média, custam R$ 1.300,00, sendo 

que 60% desta soma está representada pelo custo dos cateteres. Como a maioria 

destes cateteres é passível de reprocessamento, nesta estimativa, consideramos o 

custo de uma compra (de acordo com os valores médios das 3 últimas compras na 
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Bolsa de Pregão Eletrônico do Governo do Estado de São Paulo) e adicionamos o 

custo de 2 reprocessos para cada 3 utilizações.  

 

Considerando-se que o tomógrafo multislices está adquirido e instalado no 

InCor, que todos os demais exames e abordagens da rotina estabelecida, habitual, 

exames complementares, consultas especializadas na estratégia da utilização apenas 

da angiografia coronariana invasiva, o estudo econômico da viabilidade da proposta 

de proceder, nestes casos, à angiotomocoronariografia em primeiro lugar se torna um 

simples estudo de minimização de custos. Para a operação da estratégia de realizar a 

angiotomocoronariografia em primeiro lugar e referir para a angiografia coronariana 

invasiva apenas os casos positivos e duvidosos, obteríamos as estimativas e a 

diferença seguintes. 

 

Tabela 16. Simulação de estratégias  
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Neste último cenário, se poderia antever o benefício econômico superior a 

R$ 800.000,00 para o InCor, considerando-se a estratégia de realizar a 

angiotomocoronariografia como teste de triagem na fração da população de pacientes 

com dor torácica atípica, ou casos duvidosos, com média a baixa probabilidade de 

estenose, se poderia evitar cerca de 1.300 angiocoronariografias invasivas nestes 

pacientes. Isto representaria um aumento da resolutividade para a Divisão de 

Cardiologia Intervencionista do InCor, onde haveria espaço para mais procedimentos 

terapêuticos. 
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6.5.3. Contexto e reflexão sobre o possível impacto da incorporação da 
angiotomocoronariografia no SUS 
 

O Sistema Único de Saúde já possui um gasto superior a R$ 500 milhões 

anuais dedicados ao ressarcimento de todas as mais de 1 milhão tomografias por ano, 

em ambulatórios. Na parte do Sistema de Informações de Ambulatoriais, SIA, 

acessível publicamente, existe a declaração de mais de 100.000 tomografias de tórax, 

com ressarcimento de cerca de R$ 14 milhões. No SIA não há, entretanto, 

discriminação mais específica por códigos de procedimentos para a área cardíaca. No 

caso dos pacientes internados, a parte do Sistema de Informações de Internações 

Hospitalares, SIH, acessível publicamente, tampouco reflete o código específico de 

tomografias nem o inclui nos ressarcimentos de Serviços de Apoio Diagnósticos e 

Terapêuticos, SADT. 

 

Assim, esta reflexão utiliza como premissa a realidade observada no InCor e 

as estimativas acima descritas.  

� Supondo-se que 20% dos casos de dor torácica aguda que tenham êxito em 

acessar os serviços de saúde se apresentem como anginas atípicas ou casos de 

baixa a moderada probabilidade de ocorrência de estenoses,  

� Supondo-se que o número de sucesso em aceder aos serviços de saúde permaneça 

idêntico à média anual das observações em 2004-2005, onde houve 93.000 

atendimentos ambulatoriais em hemodinâmica e 56.210 internações hospitalares 

(foram registradas 35.880 angioplastias e 20.330 revascularizações do miocárdio) 

para a atenção e correção desta condição,  

� Seria provável a observação de quase 30.000 anginas atípicas ou casos de 

baixa a moderada probabilidade de ocorrência de estenoses. 
 

� Supondo-se ainda que as taxas de desempenho da angiotomocoronariografia 

observadas na literatura e no InCor são reprodutíveis e representam o melhor 

conhecimento disponível, 
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� A sua simulação aos 30.000 prováveis casos resultaria nas frações seguintes. 
 

Tabela 17. Simulação de número de casos segundo parâmetros da literatura  
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� Sob a premissa de custos unitários de operação apenas, e supondo que os custos 

observados no InCor são representativos dos centros universitários públicos de 

referência para a assistência especializada de alta complexidade, ensino e 

pesquisa para a saúde, 

�  Retomando a simulação de estimativa de minimização dos custos, como 

segue,  

Tabela 18. Simulação de resultados segundo 
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 Observa-se que, a estratégia proposta per se proporcionaria economia 

relativa também para o sistema de saúde, podendo, em teoria, evitar até 

19.000 coronarioangiografias invasivas. 
 

� Porém, provavelmente, considerando-se que 20% das coronarioangiografias 

invasivas detectam casos de estenoses graves, dentre os 10.950 testes invasivos 

são esperados, pelo menos, outros 2.190 pacientes com requerimento de 

procedimentos terapêuticos,  

� Sob freqüência relativa de procedimentos terapêuticos observados no ano de 

2005, de 64% e 36%, respectivamente de angioplastias e revascularizações do 

miocárdio, 

� Haveria a expectativa de acréscimo de cerca de 1.400 angioplastias e 800 

cirurgias de revascularização do miocárdio. 
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� Considerando o ressarcimento médio inscrito no SIH_SUS, em 2005, para estes 

procedimentos terapêuticos, de R$ 5.600,00 e R$ 7.000,00, respectivamente, 

� Haveria o custo adicional de R$ 13.372.909,09 (R$ 7.828.363,64 + 

R$ 5.544.545,45). 
 

�  Totalizando estas estimativas, a estratégia proposta de abordar com a 

angiotomocoronariografia a priori 20% dos casos de dor torácica aguda que 

tenham êxito em acessar os serviços de saúde e se apresentem como anginas 

atípicas ou casos de baixa a moderada probabilidade de ocorrência de estenoses,  

� Haveria um aumento dos custos para o Sistema Único de Saúde de mais de 

R$ 600.000,00 [(R$ 12.736.500,00 - R$ 13.372.909,09) = (-R$ 636.409,09)]; 

 Haveria um aumento da resolutividade no sistema de saúde, evitando cerca de 

2.000 mortes e filas de espera; 

 e, sob planejamento eficiente, talvez deixando espaço para aumentar seu 

acesso.  

 
 

6.6. Discussão sobre a adoção da angiotomocoronariografia 
 

O cenário observável no InCor não parece ser um fenômeno isolado. Outros 

centros internacionais já apresentaram resultados similares no Annual Meeting da 

American Heart Association, em março de 2006. Estes trabalhos apresentaram 

resultados similares de aumento dos procedimentos terapêuticos, porém com cálculos 

de economia no total. No entanto, estes estudos, tanto o de Israel, quanto o do 

William Beaumont Hospital, nos Estados Unidos, se basearam na experiência de um 

só centro em outras jurisdições. Então, acreditamos que a realidade local esteja mais 

similares a nossas estimativas para o InCor. 

Outros estudos foram publicados ao final de março de 2006, quando 

terminávamos a edição desta revisão. Um colega do InCor304, presentemente em 

formação específica na John Hopkins University School of Medicine, encontrou taxas 
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similares às sintetizadas aqui diminuindo o tempo de reconstrução e análise de 

imagens com auxílio de um software inovador. Em uma outra publicação recente, o 

grupo da Oakland University 305 , Michigan, realizou uma revisão sistemática 

analisando os segmentos por regiões, demonstrando taxas similares às nossas 

estimativas, concluindo que nossas médias refletem sensibilidade e especificidade 

maiores para as lesões proximais e menores para aquelas situadas nos segmentos 

distais. 

Dentro dos conhecimentos sintetizados, poderia haver espaço para melhores 

taxas de sensibilidade e especificidade aplicando-se as taxas elicitadas nos dois 

estudos com equipamentos de 64 slices, tal qual o tomógrafo ora instalado no InCor. 

No entanto, como este foi introduzido há poucos meses, o conhecimento específico 

ainda não se encontra suficientemente estruturado. Nossa escolha foi utilizar as taxas 

médias dos tomógrafos de 16 slices nestas estimativas. Isto objetivou refletir a 

prática realizada até agosto de 2005, quando o equipamento foi substituído.  

Os estudos em curso no InCor estão subvencionados pelo Ministério da 

Saúde e têm o compromisso de prover estas respostas dentro de 12 e 24 meses, 

apesar de sua utilização estar concentrada em pesquisa. A prática, nestes estudos, 

permanece restrita aos casos de dor torácica aguda que tenham êxito em acessar os 

serviços de saúde e se apresentem como anginas atípicas ou casos de baixa a 

moderada probabilidade de ocorrência de estenoses. 

Se o número de pacientes com sucesso em aceder aos serviços de saúde 

permanecer idêntico aos 2 anos anteriores, as estimativas aqui apresentadas refletem 

o melhor conhecimento disponível no momento. A razão fundamental de se 

exemplificar uma avaliação de uma tecnologia, inovadora e, sobretudo, em rápida 



 

  

178 

evolução, se cumpre nesta síntese permitindo uma visão global da situação relevante. 

Outros aspectos sobre a segurança, sociais e éticos, ainda devem ser estudados com 

maior profundidade. O InCor está participando desta construção e, neste contexto, 

cumpre com sua missão de centro de referência para a assistência especializada de 

alta complexidade, ensino e pesquisa para o sistema de saúde. 
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7. Avaliação de Procedimento Terapêutico: Tratamento 
cirúrgico de fibrilação atrial por ablação concomitante com 
cirurgia valvar mitral para pacientes com Fibrilação Atrial 
refratária ao tratamento medicamentoso 
 
 

7.1 Introdução à avaliação do procedimento cirúrgico  
 

Uma tecnologia de procedimento terapêutico, sobretudo cirúrgico, pode, ou 

não, requerer elementos e insumos adicionais para sua incorporação. No caso de não 

depender de instrumentação extra-ordinária constitui-se o contexto favorável à 

experimentação a partir somente do interesse, da vontade e da capacidade do 

cirurgião. O acesso ao conhecimento depende do esforço e empenho próprio, o 

pioneirismo reforça o conceito do “mais capaz”, traz a gratificação do aumento da 

resolutividade para seus pacientes, decorrendo aumento do prestígio e da identidade 

própria de “liderança”, sobretudo em face de uma inovação tecnicamente complexa 

no contexto de um problema com ocorrência freqüente, com alta prevalência, e com 

risco elevado. Neste caso, como a organização da prática de trabalho não difere do 

habitual, não existem barreiras gerenciais por falta de ressarcimentos financeiros, 

facilitando a decisão de incorporar a nova tecnologia. Os desdobramentos e evolução 

tecnológica podem acontecer em cadeia, facilitando a emergência de estágios mais 

desenvolvidos e a incorporação de outras novas tecnologias.  

O capítulo 7. aborda e discute, nas sub-seções que seguem, os três níveis 

reconhecidos como fatores que influenciam e determinam a incorporação, ou não, de 

novas tecnologias deste gênero, incluindo: o fenômeno próprio da condição clínica 

prevalente e grave e a caracterização da nova tecnologia que lhe oferece soluções ou 

alternativas; a organização como sistema social com seus componentes e inter-
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relações; e, os desdobramentos atuais e potenciais para a organização e o sistema de 

saúde.  

 

7.2 Características do Problema: A condição e as Alternativas 
Terapêuticas 
 

A fibrilação atrial é uma condição mais prevalente à medida que aumenta a 

idade e está associada a seqüelas das cirurgias cardíacas306,307,308,309,310,311,312 em 25% 

a 40% dos casos. Os relatos indicam que a ocorrência de fibrilação atrial está 

associada com aumento do número de hospitalizações, de permanência, de eventos 

trombo-embólicos e conseqüentemente com os custos da saúde. A ablação promete 

uma cura da fibrilação atrial podendo reduzir a morbidade.  

 

7.2.1. O problema clínico: Fibrilação atrial 
 

A fibrilação atrial, FA, é o descompasso do ritmo do coração, arritmia, mais 

freqüente 313 . Pode ser sintomática ou não. Os sintomas mais comuns incluem 

palpitações, fadiga, dor torácica, dispnéia e tontura314. Cerca de 70% dos indivíduos 

afetados têm entre 65 e 85 anos de idade e a FA afeta uma e meia mais vezes os 

homens que as mulheres315. Cita-se prevalência316 entre 0,3 a 0,4%, elevando-se com 

a idade até 10% ou mais nos indivíduos acima de 74 anos317. É uma causa freqüente 

de internações hospitalares, pois pode gerar sintomas incapacitantes. Está implicada 

de maneira consistente em acidentes tromboembólicos sistêmicos e associada com 

aumento da mortalidade em uma e meia a duas vezes mais que aquela observada na 

população de mesma idade sem fibrilação atrial314,315.  

A fibrilação atrial resulta de sinais elétricos anormais que causam contrações 

levando a distúrbios da taxa de batimentos e ritmo cardíacos. Os dados publicados na 
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literatura mostram que a fibrilação atrial ocorre nas fibras do miocárdio que se 

extendem do átrio até as veias pulmonares e/ou veia cava superior. 

A fibrilação atrial ocorre seis vezes mais nos pacientes com insuficiência 

cardíaca e com cardiopatia reumática crônica318, agravando estas condições, clínica e 

hemodinamicamente. Na presença de cardiopatia reumática, a fibrilação atrial 

crônica está associada ao aumento de 17 vezes mais a ocorrência de acidente 

vascular cerebral, AVC, e de cinco vezes mais AVCs na cardiopatia não-reumática319. 

Diferentemente dos países desenvolvidos, em nosso meio a cardiopatia reumática 

ainda apresenta prevalência elevada 320  e suas seqüelas estruturais estão entre as 

principais etiologias de requerimento de cirurgia valvar.  

A fibrilação atrial pode ocorrer em surtos eventuais, paroxística, ou de 

maneira contínua, sustentada ou permanente e, quando não responde ao tratamento 

medicamentoso com antiarrítmicos é denominada refratária.  

Em pacientes com valvopatia mitral e fibrilação atrial, a correção cirúrgica da 

disfunção valvar não resulta, em geral, em uma solução para a arritmia, pois os 

índices de recorrência são elevados, atingindo até 70% em 6 meses321,322. Por isto, 

torna-se um problema clínico relevante para a saúde pública considerando a 

freqüência ainda existente de problemas reumáticos no Brasil. 

 

7.2.2. Tratamento preconizado para a fibrilação atrial 

As linhas de conduta aceitas internacionalmente preconizam tratamento com 

medicamentos para controlar o número de batimentos cardíacos como primeira 

escolha. O tema foi amplamente debatido até 2003, contrastando estes e os 

medicamentos anti-arritmogênicos, com um importante estudo randomizado 323 . 

Apesar da especificidade e custo mais elevado destes medicamentos anti-
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arritmogênicos, não há diferenças significativas nas taxas de recidivas, mortalidade 

por causas cardíacas ou todas as causas, nem na qualidade de vidae. 

Quando os pacientes ficam refratários aos medicamentos e se apresentam 

com sintomas não toleráveis, criou-se demanda para desenvolvimento de novas 

tecnologias, hoje disponíveis: a tentativa de correção com ablação por cateter por via 

endovascular e implante de marcapassos, ou cardioversores, ou cirurgia como maze. 

 

7.3. Qualidade de vida relatada por estes pacientes  
 

Uma revisão extensa sobre a literatura relevante foi publicada 

recentemente324. O Medical Outcomes Study Short-Form, SF-36, foi o instrumento 

mais utilizado, por 25 dentre os 57 estudos com uma diversidade de instrumentos 

relatados. Em todos estes estudos, os pacientes sintomáticos relataram não observar 

diferenças para sua qualidade de vida, exceto em dois325,326 destes estudos de ablação 

por cateter com implante de marcapasso e em um327 relatando o acompanhamento do 

procedimento maze, com melhora da sub-escala - aspectos e função físicos. 

 

7.4. A Tecnologia: Procedimento Maze 
 

A operação maze, do corredor ou do labirinto, foi desenvolvida por Cox e 

cols328,329, há mais de 15 anos. Durante o procedimento cirúrgico o cirurgião expõe o 

coração após esternotomia mediana, incisa longitudinalmente o pericárdio e 

                                                 
e Apesar da diferença na taxa de pacientes em ritmo sinusal na visita do 5o. ano de seguimento: 63% dos pacientes tratados com 
anti-arrítmicos (the rhythm-control) versus 35% no grupo rate-control (mesmo se nestes últimos 80% apresentavam controle 
adequado de sua taxa de batimentos cardíacos)]. Neste estudo, 30% dos pacientes tratados com anti-arrítmicos (rhythm) e 12% 
daqueles sob tratamento com drogas para controle de taxa de batimentos (rate), cruzaram de um grupo para outro e 3% e 4%, 
respectivamente, retornaram ao tratamento inicial denotando falta de controle pelos fármacos. Então, se estima existir a 
proporção inferior a 7% dos pacientes em tratamento que são a risco de se tornar refratários aos fármacos, dos quais 0,9% 
apenas dentre o grupo de tratados com anti-arrítmicos [ou seja, 0,45% do total da população tratada) podendo requerer 
procedimento de ablação por cirurgia maze ou por cateter (neste estudo323, 3 casos violaram o protocolo por implante de 
cardioversor atrial (0,1%). 
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imobiliza o coração com circulação extra-corpórea após heparinização sistêmica. 

Pinça a aorta para interromper o fluxo sangüíneo e realiza a incisão para ganhar 

acesso intracardíaco. Em geral, a cirurgia involve excisão das aurículas direita e 

esquerda e a realização de lesões lineares nos dois átrios circundando os óstios das 

quatro veias pulmonares. É considerada o método de referência no tratamento 

cirúrgico da fibrilação atrial330,331 mas já existem vários padrões de criar lesões, em 

uso313,330,331. Dada sua complexidade técnica, o emprego rotineiro dessa cirurgia é 

limitado a alguns poucos centros. Além disso, discute-se seu impacto sobre a 

dinâmica de contração atrial, em função das múltiplas incisões que se tornam 

necessárias 332 . Para reduzir a complexidade, o risco e também o tempo da 

intervenção, novas técnicas cirúrgicas têm sido propostas nos últimos anos. Estas 

propostas envolvem desde a substituição da clássica abordagem de corte-e-sutura 

pelo emprego de alternativas mais simples de ablação, como a radiofreqüência333 ou 

fontes alternativas de energia (micro-ondas ou crioablação), até o direcionamento da 

intervenção para áreas específicas do miocárdio atrial, consideradas críticas para 

deflagração e/ou perpetuação da fibrilação atrial313,334,335. O átrio esquerdo tem sido o 

alvo das novas intervenções, mais especificamente, sua parede posterior313. Diversos 

estudos vêm demonstrando que, no controle da fibrilação atrial, a simples criação de 

linhas mediante corte-e-sutura, ou a ablação por energia, contornando ou unindo os 

óstios das veias pulmonares, implicam resultados clínicos similares àqueles obtidos 

pela operação do labirinto335,336,337,338,339,340,341.  

Após a cirurgia, o paciente, recebe medicamentos anticoagulantes (em geral, 

varfarina). Exceto nos pacientes que têm implante de válvulas mecânicas ou que 
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possuam alguma história ou evento de problemas embólicos, esta medicação é 

suspensa dentro de alguns meses. 

A ablação com radiofreqüência, micro-ondas ou crioablação requerem 

dispositivos adicionais, refletindo o fato que esta é uma tecnologia complexa e está 

em evolução. 

 

7.4.1. Eficácia do procedimento maze 
 

O objetivo desta cirurgia é readquirir a contratilidade do átrio na pré-sístole a 

fim de garantir o esvaziamento mais efetivo para prevenir a formação de trombos; 

nos estudos isto é, em teoria, relacionado a corrigir o ritmo retornando ao ritmo 

natural, sinusal. Os resultados-chave relatados nos estudos publicados, incluem, 

portanto, a taxa de pacientes que alcançam e mantém o ritmo sinusal, a proporção 

dos pacientes com presença da onda A na ecocardiografia, sem necessitar 

marcapasso ou medicamentos, e sua sobrevida livre de acidentes vasculares cerebrais 

ou outros fenômenos trombo-embólicos, a médio e longo prazo.  

A evidência científica que respalda esta linha de conduta apóia-se em 84 

estudos comparando cirurgias para correção da valva mitral concomitante com maze 

e cirurgias apenas para correção da valva mitral ou séries de casos sem comparadores. 

Não existem estudos clínicos controlados comparando as técnicas de ablação ou com 

a técnica endovascular. A literatura indexada (segundo metodologia estratégia de 

busca e resultados por estratos descritos no Anexo III) inclui, após 1995, oito estudos 

randomizados e sete estudos de série de casos com controle concomitante, e, 78 

estudos ou séries de casos sem grupo controle.  

A análise do cenário de base incluiu todos os dados comparativos (Ver Anexo 

III). Em três dos oito estudos randomizados, 60 pacientes foram operados com a 
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técnica de corte e sutura e com parados a 34 controles. Mais uma série prospectiva e 

três séries de casos em retrospectiva utilizaram a técnica de corte e sutura, 

totalizando o estudo desta técnica em 351 pacientes e 354 controles. Maze com o uso 

de radiofreqüência foi estudada em quatro outros estudos randomizados, incluindo 

186 pacientes e 125 controles. Além disto, uma série prospectiva e três séries de 

casos em retrospectiva também utilizaram a técnica por radiofreqüência, totalizando 

464 pacientes e 323 controles. O estudo randomizado utilizou maze com o auxílio da 

técnica com micro-ondas incluindo 24 pacientes e 19 controles.  

A análise do efeito sobre os Completers reflete a quantidade de mortalidade e 

indica a capacidade de observar com igual cuidado os pacientes e os controles 

inclusos no estudo; é, idealmente, uma diferença de probabilidades nula, que indica 

também a qualidade da informação publicada. No caso destes estudos, existe 

variação maior que ±20% desta qualidade como explícita nas Figuras 40. e 46. do 

Anexo III) entre 4 dos 8 estudos comparativos inclusos utilizando radiofreqüência. 

Isto, no entanto, não afetou o total geral de observações ao final do seguimento de 

514 (64%) dentre os 799 casos e 439 (64%) dentre os 690 controles. 

A análise comparativa dos completers versus todos aqueles que iniciaram o 

tratamento, intention to treat, na Figura 41 e Tabela 2 do Anexo III), demonstram 

que há um aumento relevante do grau da incerteza, refletida no aumento do intervalo 

com 95% de confiança ao redor das estimativas de recuperação do ritmo sinusal. A 

análise dos completers converteu mais uma das estimativas por estudo em diferenças 

não significativas, refletindo a observação parcial por perda de mais de um terço dos 

pacientes tratados. Isto, porém, não chega a influenciar a estimativa agrupada de 

diferença de probabilidade de recuperar o ritmo sinusal: 0,50 versus 0,48, ambas com 
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intervalo com 95% de confiança entre 0,39 a 0,57, respectivamente. Intervalo este 

que também compreende quaisquer das estimativas dos subgrupos, seja só entre os 

estudos da técnica de corte e sutura, só da técnica com utilização de radiofreqüência 

ou da análise restrita aos estudos com alocação aleatória de pacientes, favorecendo o 

uso da cirurgia maze, pela qual 39% a 57% dos paciente recuperariam o ritmo sinusal, 

conforme evidenciado na parte inferior da Figura 41 do Anexo III). 

Um dos principais objetivos desta intervenção é prevenir a ocorrência de 

eventos trombo-embólicos. O agregado dos estudos com a técnica de corte e sutura 

reforça a evidência que maze efetivamente pode prevenir a ocorrência destes eventos 

em 4% a 14% dos pacientes tratados, o que não ficava evidenciado apenas no sub-

grupo dos estudos randomizados. O agregado dos estudos com radiofreqüência, no 

entanto, não demonstra diferença na prevenção da ocorrência de eventos trombo-

embólicos comparativamente aos controles. Agregando-se todos os estudos, 

igualmente não se observa diferença na prevenção da ocorrência de eventos trombo-

embólicos comparativamente aos controles. 

Na análise de sensibilidade, para a verificação da robustez da estimativa e o 

estudo da variabilidade dos dados publicados, calculou-se a diferença de 

probabilidade de restaurar o ritmo sinusal utilizando cada conjunto de dados como 

um braço isolado, mantendo-se a técnica de meta-análise sob o modelo hierárquico 

Bayesiano. 

Entre os 632 controles, 374, 19 e 374, operados apenas com correção do 

problema da valva mitral subjacente e utilizados como comparadores nos estudos 

com técnica de corte e sutura, intervenções com micro-ondas e radiofreqüência, 

respectivamente, estimou-se uma probabilidade de 0,24 ±0,03(intervalo de 0,17 a 
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0,31 com 95% de confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 54,923, com 14 

graus de liberdade e p = 0.0000008924). Isto representa que entre 17% até 31% dos 

pacientes recuperaram ritmo sinusal após sua cirurgia valvar, sem outras 

intervenções. 

Avaliando os 459 pacientes estudados em um estudo randomizado, três séries 

prospectivas e quatro séries de casos em retrospectiva, nos quais houve intervenções 

com micro-ondas para a correção da fibrilação atrial além da correção do problema 

da valvar, congênito ou arterial coronariano concomitante, observou-se a 

probabilidade de 0,60 ± 0,06 (intervalo de 0,48 a 0,72 com 95% de confiança; teste 

de homogeneidade Chi-square = 66,333, com 7 graus de liberdade e p = 0). Ou seja, 

segundo estes dados, entre 48% até 72% dos pacientes tratados com intervenções 

adicionais utilizando micro-ondas recuperaram ritmo sinusal.  

Agregando-se as 32 séries de casos sem controles, 17 prospectivas e 15 

retrospectivas, aos 7 estudos comparativos, um total de 3.029 foram estudados com 

tratamento cirúrgico maze por corte e sutura para a correção da fibrilação atrial além 

da correção do problema da valvar, congênito ou arterial coronariano subjacente. A 

probabilidade resultante foi de 0,71 ± 0,02 (intervalo de 0,66 a 0,76 com 95% de 

confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 406,71, com 37 graus de liberdade e p 

= 0). Isto representa que entre 66% até 76% dos pacientes recuperaram ritmo sinusal 

após as intervenções maze e cirurgia para correção do problema estrutural subjacente. 

No caso do uso de técnica com auxílio de radiofreqüência, um total de 3.039 

pacientes foram estudados, descritos nos 8 estudos comparativos e 28 séries de casos, 

12 prospectivas e 16 retrospectivas. A estimativa da probabilidade, com um braço, de 

recuperar o ritmo sinusal no agregado foi de 0,58 ± 0,03 (intervalo de 0,51 a 0,65 
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com 95% de confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 673,43, com 35 graus de 

liberdade e p = 0). Isto estima que entre 51% até 65% dos pacientes recuperaram ritmo 

sinusal após as intervenções maze com auxílio de radiofreqüência e cirurgia para 

correção do problema estrutural subjacente. 

Apesar da variabilidade distinta entre as três técnicas de maze, observa-se que 

os intervalos de confiança quase se sobrepõem denotando diferença pouco 

significativa entre a probabilidade de restaurar o ritmo sinusal.  

Figura 25. Diferenças de probabilidades de restaurar ritmo sinusal 
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Comparativamente aos controles, esta análise reforça a diferença de 

probabilidades de entre 39% e 57% mais pacientes recuperar o ritmo sinusal 

estimada com o cenário de base, onde apenas os estudos comparativos são 

considerados. 

Por um outro lado, este efeito deve se refletir no benefício de cura para o 

paciente, ou seja, eliminando a dependência de utilização de medicamentos. Ao 

examinarmos os 7 estudos comparativos e as 36 séries de casos como um braço (ver 

Figura 47 e Tabela 8, do Anexo III) sob a técnica de meta-análise hierárquica 

Bayesiana, evidenciou-se a probabilidade de, no último seguimento, em média de 
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0,23±0,02 (intervalo de 0,18 a 0,27 com 95% de confiança; teste de homogeneidade 

Chi-square = 356.61, d.f. = 42, p = 0). Esta estimativa incluiu 592 pacientes que 

ainda requeriam antiarrítmicos dentre os 3387 pacientes tratados com maze por 

técnica de corte e sutura, micro-ondas ou radiofreqüência. Isto se compara a 

0,74±0,05 nos controles dos estudos comparativos (intervalo de 0,63 a 0,81 com 95% 

de confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 13.259, d.f. = 6, p = 0.03910; o 

que considerou 198 pacientes requerendo antiarrítmicos dentre 311 controles. 

Embora com este número reduzido de controles, as estimativas parecem robustas, 

pois ao analisar os sub-grupos por tipo de estudo ou assumindo uma probabilidade a 

priori, como chance simples de 0,50±0,05, não houve modificação significativa nos 

resultados da média da análise, modificando-se apenas a variabilidade em torno das 

estimativas. Isto significa que entre 60 a 80% dos controles, apresentados nos 

estudos comparativos, necessitaram medicamentos antiarrítmicos. A efetividade das 

intervenções maze seria, então, estimada reduzir entre 30% até 60% a necessidade de 

utilização de medicamentos antiarrítmicos nos pacientes tratados, considerando a 

variabilidade entre os estudos e que apenas na metade dos 84 estudos houve 

publicação desta variável. 

 

7.4.2. Segurança do procedimento maze 
 

Devido às incisões no miocárdio, esta intervenção pode aumentar o risco de 

sangramento através das suturas. Quando fontes de energia são utilizadas, 

radiofreqüência ou alternativas, existe o risco de perfuração ou queimaduras nas 

estruturas subjacentes. Assim, fístulas ou estenoses vasculares podem acontecer.  

O agregado de estudos utilizando a técnica de corte e sutura aumentou 

significativamente, em média, de 4% mais sangramento versus uma estimativa de -
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3% nos estudos randomizados, diferença não significativa com os controles. O pool 

dos estudos com radiofreqüência mantém a mesma tendência de sangramento entre 

os grupos. Agregando-se todos os quinze estudos, a tendência de sangramentos é 

igualmente similar entre os grupos tratados e controles demostrando que, nestas 

publicações maze não produziu aumento da morbidade. 

Embora quatro dos estudos utilizando a técnica de corte e sutura apontem 

para a tendência de utilizar mais marcapassos nos pacientes tratados, apenas a série 

retrospectiva japonesa aumentou esta tendência significativamente, em média, de 5% 

mais implantes de marcapasso. Isto contrasta com a estimativa de -2% no pool dos 

estudos randomizados, diferença não significativa com os controles, evidenciando o 

quanto estes pacientes diferem dos demais estudados [Bando et al., 2003 e 2005 

também relatam implante de válvulas mecânicas em todos os pacientes]. Por isto, o 

regrupamento dos estudos com esta técnica resultou em uma estimativa igualmente 

significativa de 3% mais marcapassos implantados nos casos tratados. Retirando-se 

este estudo, a análise resulta no mesmo valor que a estimativa obtida apenas com os 

estudos randomizados. O pool dos estudos com radiofreqüência mantém a mesma 

tendência de utilização de marcapassos entre os grupos. Agregando-se todos os 

quinze estudos, a tendência de haver requerimento de marcapassos permanece 

similar entre os grupos tratados e controles, denotando, que, nestas publicações maze 

não produziu aumento da morbidade por transtornos da condução. 

O agregado de estudos utilizando a técnica de corte e sutura reduziu 

significativamente em 5% a mortalidade versus nos estudos randomizados, onde não 

se observava diferença com os controles. O pool dos estudos com radiofreqüência 

mantém a tendência de mortalidade similar entre os grupos. Agregando-se todos os 
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quinze estudos, a tendência de mortalidade é igualmente similar entre os grupos 

tratados e controles, demostrando que, nestes pacientes estudados nas publicações 

descritas, maze não produziu aumento da mortalidade e no agregado com a técnica 

de corte e sutura preveniu 5% dos óbitos. 

 

Outras complicações estão publicadas em relatos de caso: 

• Há quatro estudos, citando desde 30% recorrências de fibrilação atrial por focos 

na margem do óstio proximal à linha de ablação até apenas 9% quando o 

mapeamento do perímetro foi cuidadoso342,343,344,345, durante o seguimento. 

• Duas revisões citam de 0 a 8% com estenose sintomática das veias pulmonares; e, 

• até 40% com estenose assintomática das veias pulmonares346,347.  
 

Observa-se que, apesar do desenvolvimento tecnológico, ainda persistem importantes 

limitações: 

1. a contra-verificação após o procedimento, por meio da indução de fibrilação 

atrial tem sido inconsistente nos estudos publicados havendo poucos episódios 

espontâneos ou induzidos de fibrilação atrial durante o procedimento ou ativação 

foi pouco consistente; 

2. ainda permanece a dificuldade de mapear adequadamente se o paciente está com 

fibrilação atrial persistente ou recorrente freqüente; 

3. pode ocorrer interpretação inadequada dos eletrogramas desencadeados 

ectopicamente; 

4. reconhece-se que podem haver múltiplos focos desencadeadores desde múltiplas 

veias; 

5. reconhece-se igualmente a emergência de novos focos, incluindo ativação de 

focos latentes na mesma veia pulmonar durante seguimento a mais longo-prazo, e 

6. há grande complexidade na arquitetura venosa pulmonar348,349,350. 

 

7.4.3. Discussão sobre evidências e fatos relativos à cirurgia maze 
A tecnologia para maze está em evolução, incluindo sistemas de imagens e 

navegação. A técnica pelo corte e sutura tem riscos, requer maior know-how, porém, 
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os dispositivos com energia alternativa e os cateteres disponíveis ainda não são os 

ideais, há necessidade expressa de produtos mais delicados para mapeamento e 

ablação efetiva; além de que outro tipo de energia poderia ser mais exeqüível e 

seguro para a ablação de veias pulmonares. 

Existe a necessidade de mapear adequadamente o foco iniciador antes da 

ablação, mesmo tentar provocar fibrilação atrial após isolar as veias pulmonares do 

átrio esquerdo para evitar recorrências. 

Considerando as limitações existentes, e no caso de cirurgias abertas por 

outras razões, embora ainda não sendo considerados os insumos ideais, as canetas de 

radiofreqüência, acompanhadas de sistemas de mapeamento refinados, ou outra fonte 

de energia, constituíram um avanço sobre os cateteres. 

 

7.5. Decisão de Incorporação da Ablação Cirúrgica no InCor 
 

A ablação cirúrgica foi introduzida no InCor351 no ano de 1991, exatamente 

no ano328 da publicação inicial da modificação III, considerada a pedra fundamental 

desta intervenção. Houve a percepção que a técnica seria de grande utilidade devido 

a ocorrência freqüente de doença valvar reumática, presente em nove dos dez 

primeiros pacientes operados, e os bons resultados obtidos por Jatene et al.351. 

Seguiu-se uma série de 32 casos consecutivos, permitindo avaliar a eficácia desta 

cirurgia da operação de Cox na manutenção do controle da FA352, com resultados 

semelhantes aos obtidos em outro centro brasileiro353 e três outros centros354,355,356 

internacionais. O terceiro estudo357 foi, então, estruturado como uma série de 20 

casos consecutivos que foram comparados a 35 pacientes submetidos apenas a 

cirurgias valvares, ambos grupos de pacientes com características pré-operatórias 



 

  

193 

semelhantes e portadores de valvopatias mitral com FA concomitante. Seguiu-se um 

quarto estudo programado313, apresentado em 2000, desenhado como um estudo 

randomizado utilizando uma técnica modificada de maze operando apenas o 

ventrículo esquerdo. O quinto estudo 358 , motivado pela dificuldade técnica da 

operação com corte e sutura, introduziu uma outra modificação substituindo alguns 

cortes por lesões com fontes alternativas de energia. 

Considerando-se a literatura revisada, observa-se o mecanismo ativo de 

adoção da nova tecnologia com propósito de adaptar e evoluir para melhores 

soluções, tendo em vista a alta freqüência da condição mórbida em nosso meio e a 

controvérsia sobre a dificuldade técnica que impedia e ainda impede a maior difusão 

da tecnologia, percebida como benéfica351.  

A eficácia que foi mensurada no InCor por Vasconcelos et al., com a 

modificação proposta no terceiro estudo (Jatene357 et al., 1995), corresponde à 

probabilidade significativa de prevenção de 0,43 menos fibrilação atrial na fase 

tardia, está consistente com a probabilidade sintetizada na revisão sistemática da 

literatura publicada, nos estudos controlados onde houve 0,48 menos fibrilação atrial 

12 meses após a intervenção, caso seja aceita a ocorrência do ritmo sinusal como 

indicador deste resultado. O indicador objetivo consiste na presença da onda A no 

doppler da válvula mitral. Esta avalia a sístole, função de transporte do estímulo de 

contração no átrio esquerdo. Apenas três estudos relatam e mensuram esta variável e 

em momentos diferentes do seguimento. Apesar desta observação estar consistente 

com a literatura, 90% de presença da onda A no doppler do 3º. mês pós-operatório, o 

número limitado de pacientes observados (n=10) e a ausência do teste aos 12 meses 

impede comparações. Já no quinto estudo realizado por Abreu et al., no InCor, com a 
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utilização de radiofreqüência, a onda A no eco doppler transtorácico esteve presente 

em 90,3% dos pacientes, em média 13 meses após a cirurgia, sendo que todos os 39 

sobreviventes dos 41 pacientes tratados com maze foram avaliados. Este 

restabelecimento da função de transporte atrial tem grande significância clínica, pois 

está associado à redução do risco de desenvolvimento de fenômenos 

tromboembólicos. 

Em teoria, como não houve excesso de mortalidade, comparativamente aos 

controles, os custos de internação adicionais de 43% (dos 15) e 32,8% (dentre os 59 

casos observados comparativamente aos 49 controles pareados) potenciais pacientes, 

nos quais a fibrilação atrial foi prevenida, durante o curso de um ano, censored, 

poderiam representar economias da ordem n vezes pelo menos R$ 10.000,00. Na 

prática, o programa permaneceu com o mesmo custo total, pois assistiu mais dez 

pacientes sobreviventes.  

As taxas de complicações observadas no itinerário diagnóstico e terapêutico, 

durante o seguimento destes pacientes também não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos. 

Tabela 19. Comparação da ocorrência de complicações durante o seguimento  
Cir Valva + Cox Valv Controle Cox-Contr  

n 59 % 49 % diferença sig 
Implante MPA/CDI 2 3,4% 1 2,0% 1,3% ns 
Sangramentos 2 3,4% 2 4,1% -0,7% ns 
Eventos de infecção 6 10,2% 12 24,5% -14,3% nt 
Readms SUS aihs 7 11,9% 5 10,2% 1,7% ns 
Óbitos 3 5,1% 4 8,2% -3,1% ns 
n emTodasCompl 5 8,5% 7 14,3% -5,8% ns 
Valor médio (soma) 3h �,1�41A�,1� )3h �74C�.-7�AC*� 3h �,1�1,5�7-� )3h �//,�A,4�,5*� - 210.821� ns�
Id SUS 30 50,8% 41 83,7% -32,8% nt 
��
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7.5.1. Ações e percepções dos atores na decisão de incorporar esta tecnologia no 
InCor 
 

Os fatores nos três níveis, individuais, organizacionais e do sistema de saúde, 

que influenciaram o processo de decisão para a incorporação da ablação cirúrgica no 

InCor estão descritos nesta seção. Os responsáveis indicados pelo Conselho Diretor 

do InCor responderam e discutiram as questões sugeridas no instrumento semi-

estruturado para entrevista (ver Anexo I). Sob a perspectiva das dimensões e 

categorias elencadas na seção de materiais e métodos, neste instrumento, buscamos 

evidenciar as características destes atores, conhecer suas opiniões sobre os processos 

organizacionais e os princípios orientadores do SUS, bem como a relação temporal 

entre a ocorrência da construção da decisão, o desenvolvimento da tecnologia, os 

conhecimentos e a experiência no InCor.  

 

7.5.2. As características da experiência profissional relevante e o nível de poder 
formal, ou informal, detido ou percebido, pelos atores envolvidos na estrutura 
organizacional 
 

Três profissionais foram designados pelo Conselho Diretor do InCor como 

centrais na decisão de incorporar o procedimento terapêutico de ablação de focos 

arritmogênicos refratários à terapia convencional com medicamentos durante a 

cirurgia do coração a céu aberto indicada para correção de defeitos valvares ou 

congênitos. Dois destes eram, na ocasião, diretores das áreas cirúrgica e de toda a 

equipe de enfermagem do InCor (a seguir denominado grupo multiprofissional), com 

média de 30 anos de trabalho na instituição; em contraste com o terceiro mais jovem 

e retornando de pós-graduação especializada no exterior com ênfase em técnicas 

cirúrgicas de revascularização do miocárdio para coronariopatias e outras, incluindo 
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a tecnologia adotada. Este último profissional, desde então, assume papel 

preponderante e exaustivo na execução da assistência cirúrgica especializada, como 

denota a distribuição das tarefas no seio da equipe (ver resposta à pergunta 5 na 

Tabela de Respostas às entrevistas para a tecnologia de ablação cirúrgica). Um 

quarto e um décimo da jornada de trabalho destes profissionais são dedicadas ao 

ensino, na maioria do tempo para pós-graduação e residência médica principalmente 

em cirurgia, demonstrando o aspecto da formação como fator de influência decisivo 

na adoção e na disseminação de novas tecnologias, pela familiaridade e aquisição da 

competência técnica. A geração de conhecimento através da utilização de um sexto a 

um décimo do tempo de trabalho para a pesquisa, no caso específico da tecnologia 

em estudo, permitiu gerar cinco estudos clínicos que permitiram a obtenção de grau 

de doutorado a três [Jatene et al., 1995; Vasconcelos et al., 2000; Abreu et al., 2005] 

orientandos dos Professores. 

O hospital universitário, que é um centro de referência com clínica e cirurgia 

especializada em cardiologia, com grande volume de atendimentos, e missão de 

ensino e pesquisa proporcionou o lócus apropriado, facilitando a incorporação da 

nova técnica cirúrgica. A idade, a experiência e, sobretudo, o poder formal do 

profissional médico na hierarquia acadêmica universitária, permitiu ensinar e dirigir 

o encaminhamento de formandos à especialização no exterior para aumentar a 

capacidade específica instalada a fim de desenvolver o programa, denotando o 

mecanismo ativo de persuasão da liderança para a adoção da nova tecnologia. 
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7.5.3. A percepção dos entrevistados a respeito do sistema de saúde 
 

Para conhecermos melhor quem são estes tomadores de decisão, buscamos 

qualificar a percepção dos entrevistados sobre a saúde. Assim, denota-se o perfil de 

todos os atores preocupados com a prevenção primária, check-up preventivo com 

identificação dos fatores de risco (tais como hipertensão, diabete, etc...) e a 

prevenção dos agravos, como fator mais efetivo para a proteção à saúde. Suas 

opiniões foram menos homogêneas, no entanto, quanto à percepção de fatores menos 

efetivos para a proteção à saúde, variando entre uma resposta geral que todos os 

esforços são muito importantes para a proteção da saúde e respostas mais 

específicas citando falhas no esforço e no uso de recursos ao se perder 

oportunidades, tais como check-up ou triagem inadequados, com baixa qualificação, 

ou intervenções tardias.  

A busca de sua percepção sobre riscos associados a uma nova tecnologia visa 

elucidar os fatores fundamentais na construção do significado de proteção à saúde. 

Também nesta questão suas opiniões foram menos homogêneas, variando entre uma 

resposta geral que a falta de conhecimento sobre a referida tecnologia é o risco mais 

importante para a proteção da saúde e respostas mais específicas citando 

requerimentos de validação prévia de segurança e eficiência, com cuidados de 

desenvolvimento de protocolos de pesquisas com metas claras, definidas e relevantes 

para gerar conhecimentos científicos que beneficiem a saúde do paciente-sujeito da 

pesquisa, e uma vez comprovados os benefícios dessa nova tecnologia, seu impacto 

no aumento do custo da saúde. Em teoria, isto denota compromisso com os 

princípios de beneficência, não maleficência e eficiência do sistema. As definições 

percebidas sobre risco também abordaram estes princípios como fator central para a 
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decisão, incluindo detalhamento técnico sobre a proficiência, competências 

profissionais e de recursos suficientes para a constituição do programa que integra 

a nova tecnologia comparativamente à beneficência e não maleficência das 

alternativas de prevenção ou intervenção dentro do contexto clínico relevante; bem 

como à eficiência do sistema de saúde gerando maior acesso para aquela nova 

tecnologia demonstre maiores benefícios. Devido à percepção de benefício 

enunciado da ablação, neste caso, este mecanismo se configuraria em um fator 

facilitador para a incorporação desta tecnologia. 

 

7.5.4. A percepção dos atores sobre as exigências do InCor para a incorporação 
de novas tecnologias 
 

Os processos institucionais para ganhar acesso às novas tecnologias no InCor 

estão em evolução, fato enfatizado no discurso do grupo multiprofissional : - Hoje, o 

fluxo de entrada e identificação de novas tecnologias inclui parecer técnico por 

parte do usuário, da engenharia clínica e/ou confirmação da integração em 

protocolos clínicos, um pouco diferenciado das etapas enunciadas pelo cirurgião - 

entrar em contacto com a empresa produtora; verificar se há liberação do 

Ministério da Saúde; e, desenvolver projetos de pesquisa com a nova tecnologia. 

Embora estas etapas incluam os aspectos legais e éticos de pesquisa com produtos 

para a saúde, só após seu acesso são enunciadas as considerações com aspectos 

econômicos ou de planejamento do sistema.  

A percepção expressa pelos entrevistados sobre as regras institucionais para a 

incorporação de uma nova tecnologia denota discurso comprometido com a evolução 

do processo e a responsabilidade fiscal. A dependência do financiamento, 

ressarcimento, e a justificativa de aplicação são as regras institucionais consideradas 
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as mais adequadas por todos os entrevistados. Entretanto, a sua opinião a respeito das 

regras institucionais menos adequadas variou de nenhuma, àquelas que geram gastos 

e críticas às regras de ressarcimento do SUS, por penalizar com glosas: - a realização 

intervenções concomitantes incentivando estagiamentos terapêuticos, de onde 

decorrem múltiplas admissões, e - procedimentos com lista de materiais compatíveis 

de menor eficiência técnica gerando recidivas das condições clínicas subjacentes e 

maiores gastos. Os entrevistados reclamam da lentidão relativa entre a incorporação 

de inovações e o desenvolvimento tecnológico no sistema público, da dificuldade de 

incorporar tecnologias com alto custo, bem como da falta de envolvimento do 

usuário da tecnologia no processo da incorporação da inovação a nível do sistema. 

Apesar de haver postura do grupo multiprofissional infirmando a importância e a 

necessidade do cumprimento das regras institucionais para a incorporação de uma 

nova tecnologia, há indício de lacuna na participação de sua construção ou na 

conscientização da razão subjacente a sua determinação, quando um cirurgião 

identifica estas regras como impelidas pela necessidade de financiamento, 

identificando fontes na empresa fabricante em agências de fomento à pesquisa. 

Nas cinco questões abordando a mesma temática de exigências institucionais 

para a incorporação de tecnologias em âmbito mais geral, observa-se o discurso com 

compromisso com a função de melhorar a assistência à saúde da população, 

positivo na maioria das situações, embora em algumas instâncias, apenas um 

cirurgião as considere exageradas. A percepção de um cirurgião de que todas as 

exigências institucionais são feitas para a incorporação de tecnologias contrasta 

com a demanda multiprofissional de maior exigência relativamente ao histórico de 

aplicabilidade da tecnologia em outros centros de referência e comparação das suas 
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condições de uso. Enfim, as exigências institucionais para a incorporação de 

tecnologias são, em geral, tidas como pontos de referência de legalidade e segurança 

para o profissional da saúde e para a instituição; e, dependentes da relação de custo-

benefício visando alcançar a balança adequada frente a novas tecnologias 

alternativas, entre a vontade de ser pioneiros e o tamanho dos benefícios que devem 

superar os riscos eventuais, tendo como ideal a exigência máxima de seleção 

apropriada para a população estudada.  

Quanto à aplicação de metodologias de avaliação de tecnologias, no entanto, 

é considerada como necessária pelo grupo multiprofissional e nos casos em que a 

tecnologia é percebida como ainda não comprovada (um exemplo foi citado, no qual 

um fabricante estrangeiro traz um produto para comparação), pelos cirurgiões, 

podendo gerar conhecimentos. Aspectos diferenciados foram expressos 

relativamente a influência que esta estratégia de aplicação de metodologias de 

avaliação de tecnologias pode ter sobre a qualidade dos produtos disponibilizados no 

mercado: - conscientização do produtor, - pressão ao produtor para melhorar a 

qualidade do produto, e, - a percepção de impacto ambíguo considerando a 

exigência da estrutura pública do estado de São Paulo de realizar licitações por 

pregão (percepção negativa sobre o critério de menor preço). Esta última percepção 

parece denotar uma interpretação comum da Lei 8666, onde os editais não 

especificam critérios técnicos de análise condicional das propostas baseadas na 

efetividade dos produtos oferecidos, vigorando o default do menor preço, bem como 

a lacuna na aplicação das metodologias de avaliação de tecnologias, confessamente 

inconsistentes no Brasil. 
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O relacionamento evidenciado frente às regras institucionais e do sistema de 

saúde para a incorporação de novas tecnologias apresenta-se com ambigüidade 

denotando algumas lacunas em sua integração, bem como significariam algum efeito 

percebido de barreira à incorporação da tecnologia desejada. 

 

7.5.5. A percepção dos atores sobre os princípios e preceitos definidos no 
instrumento de entrevista (Anexo I) que regem a prática no sistema de saúde e 
no InCor 
 

Os respondentes afirmam conhecer os princípios legais para a incorporação 

de tecnologias em âmbito das instituições públicas e o exemplo mais citado é relativo 

à exigência sanitária de registro de produto para a saúde. Eles afirmam que todos os 

princípios descritos no Quadro 7 de Materiais e Métodos, anexo ao instrumento de 

entrevista configuram-se importantes para a incorporação de novas tecnologias, 

salientado o princípio da legalidade, exemplificado com um caso de falsificação 

detectado pelo distribuidor que visitava o centro cirúrgico, onde houve comentário 

sobre a complexidade das atribuições de responsabilidade no caso de denúncia. Esta 

percepção de complexidade é consistente com a opinião de que o sistema cumpre 

com todos os princípios (especificados no Quadro 7 de Materiais e Métodos) e por 

isto perde em eficiência, tornando, muitas vezes, o processo de decisão muito lento; 

embora o grupo multi-profissional perceba que o fluxo dos processos de 

incorporação de novas tecnologias cumpre os fluxos legais, mas ainda mereça maior 

sistematização nos demais atributos. Constituir um fluxo próprio e obrigatório, 

considerando estes atributos, foi a melhoria sugerida, ainda que haja a percepção da 

complexidade e se mencione descrença sobre a capacidade de efetivamente cultivar 

a honestidade no Brasil (citando o exemplo da existência de quatro milhões de 

telefones celulares clonados ou roubados). 
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Igualmente todos os atributos especificados no Quadro 8 de Materiais e 

Métodos, Quadro B do instrumento de entrevista, foram considerados importantes e 

imprescindíveis, e que são cumpridos ou implementados parcialmente pela 

instituição. Visto que nem	 sempre estão adequados no fluxo rotineiro da 

organização, poderia ser inconveniente analisar quanto ao cumprimento da 

referência teórica. Além disto, foi salientado lacunas de análise e feedback na 

cultura da organização, nível de burocracia e agilidade restrita (-problemas de toda 

a instituição pública) sugerindo que seria possível implementar melhorias com maior 

nível de conscientização dos profissionais.  

Há o reconhecimento de que as ações de dispensação de assistência à saúde 

tem sido profissionalmente e eticamente o melhor oferecido à população. Porém, 

também se observam limitações sobre a adequação, sobretudo da estrutura física do 

InCor para tornar o sistema de trabalho mais adequado nestas ações de assistência. 

Existe a percepção que mais leitos de internação estariam disponíveis se houvessem 

menos salas de escritórios e de administração. Expressando duas verdades e 

posturas em certo nível pouco complementares, a análise dos respondentes sobre as 

ferramentas operacionais do InCor referentes à incorporação de tecnologias e sua 

adequação ao objetivo de melhorar a saúde da população merece citação integral: - 

Direta e indiretamente, o grande objetivo é analisar o custo-benefício para a 

organização em sintonia com os benefícios desfrutados pelo cidadão que busca 

atendimento no InCor. e, - As ferramentas operacionais são baseadas em teorias do 

1o. Mundo em uma instituição sem dinheiro do 3o. Mundo. O grande objetivo é 

melhorar a saúde da população, sempre! nas quais transparece os esforços e os 

ideais de, e para a, otimização do sistema e a grande frustração gerada pelo 
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descompasso entre a evolução das tecnologias inovadoras e a possibilidade de, ou o 

tempo até, possuí-la face às priorizações impostas pelas restrições orçamentárias 

vigentes. Assim, para os atores com esta frustração, as relações entre os setores do 

InCor envolvidos na incorporação de tecnologias parece apenas uma grande 

burocracia. Isto contrasta com o grupo multi-profissional empenhado no 

desenvolvimento, na conscientização dos profissionais e na valorização da análise 

da tecnologia antes da incorporação, buscando a coerência operacional na 

instituição. Em âmbito mais amplo, a opinião do grupo parece pouco esclarecida 

sobre as relações entre os diversos níveis do sistema de saúde envolvidos na 

incorporação de tecnologias, relacionando a coerência operacional com a 

consideração das adversidades regionais e a complexidade das especialidades, 

denotando assim o escasso nível de participação ou envolvimento requerido aos 

atores da assistência à saúde nas esferas de decisão e planejamento do sistema além 

da instituição. 

Transparecendo a dualidade de posturas ao sugerir identificar boas estratégias 

inovadoras que possam ser aplicadas ao sistema de saúde brasileiro, os primeiros 

acreditam que deveria ser incentivado mais práticas de prevenção à saúde, que 

apesar de não ser uma idéia inovadora garantiria maior êxito dos esforços para a 

otimização do sistema. A segunda, resultante da grande frustração acima descrita, 

acredita que a diminuição da burocracia e a maior liberdade aos profissionais de 

saúde seria uma boa estratégia inovadora para o sistema de saúde brasileiro. 

Enfim, salienta-se a necessidade da integridade moral de cada ator e a 

tentativa de organizar o setor saúde como pontos fortes nas relações e ações de 

fornecedores, outros serviços de saúde, Secretaria da Saúde do Estado, Secretaria da 
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Saúde do Município, Ministério da Saúde, ANVISA, vigilâncias sanitárias estaduais 

e municipais e outros atores interessados em tecnologias no contexto do sistema de 

assistência à saúde. Por outro lado, enfatiza-se a burocracia e falta de liberdade dos 

profissionais de saúde como ponto fraco nestas relações, bem como a desonestidade 

e o lobbying no nível corporativo.  

Estas posturas algo diferentes denotam construções diversas de significado do 

processo social e/ ou lacunas na participação e negociação para a definição dos 

objetivos, das prioridades e dos mecanismos de gestão, deixando espaço para a 

emergência de outros interesses, para a baixa aderência às metas institucionais e para 

a revolta com o sistema. 

 

7.5.6. A percepção dos atores a respeito do conhecimento disponível sobre maze 
e a relação temporal entre estes conhecimentos e sua decisão de adoção da 
tecnologia 
 

Na prática, observou-se a relevância de um fenômeno definido por 

mecanismos emergentes e sociais, em que as relações com a nova tecnologia adotada 

foram sendo construídas por inter-relações mais complexas durante mais de uma 

década. Observou-se haver a ocorrência de construção de conhecimento, com 

liderança de opinião, com aprendizado de publicações científicas no momento do 

primeiro estudo.  

Para o início do último estudo, observou-se a formação do especialista na 

técnica especializada após estímulo por lobby em congresso, até a negociação e a 

aquisição do equipamento gerador de energia e doação do fabricante dos primeiros 

insumos para os protocolos de pesquisa. A equipe multi-profissional só participou 

deste processo no estágio inicial de utilização. A nova tecnologia possui vários 
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atrativos enunciados como motivadores da decisão de incorporação, como técnica 

mais fácil, menos agressão e menor risco cirúrgico para os pacientes, com alta taxa 

de êxito e a possibilidade de cura, retornando inclusive à fisiologia natural ou 

contratilidade do átrio e prevenindo acidentes vasculares cerebrais. Ao resolver o 

problema prevalente em cerca de 50% dos valvopatas, tem o potencial percebido de 

impacto relevante sobre a saúde dos pacientes bem como sobre a economia do 

sistema. Enuncia-se também a caracterização desta tecnologia como em evolução, já 

disponível com fontes alternativas de energia e insumos aperfeiçoados, mais seguros, 

mais eficazes e mais fáceis de usar, porém ainda mais dispendiosos.  

 

7.5.7. Os fatores organizacionais que facilitaram, restringiram ou dificultaram a 
adoção da ablação tipo maze, como citados no Quadro 1. Fatores afetando a 
adoção de novas tecnologias da revisão da literatura, interações e sua discussão 
 

Para as duas direções de área envolvidas nesta decisão, a presença de nível 

superior de organização da estrutura de trabalho, denotados pelas rotinas 

operacionais escritas e relatórios anuais, pode ser um fator facilitador para a geração 

de conhecimento estruturado. Assim, a estruturação de estudos controlados iniciou o 

processo de incorporação da tecnologia, incluindo o consentimento313,358 após 

informação aos pacientes. Neste contexto preparado tecnicamente e controlado, a 

comunicação do médico ao paciente candidato se fez de maneira otimizada para 

obter a aquiescência, o mais rapidamente possível do maior número de candidatos. 

Nas publicações destes estudos não há relatos das percepções dos pacientes-casos e 

controles a respeito da satisfação com o tratamento, não havendo meios de estudar a 

influência da assimetria de informações e podendo-se, apenas, constatar sua atitude 
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de aceitação ativa, considerando que assinaram seu consentimento e todos 

sobreviventes retornaram durante mais que um ano para as visitas de seguimento.  

As características dos médicos, descritas na sub-seção 1) acima, constituíram-

se em fatores promotores, pela experiência e poder do líder, bem como a habilidade 

dos cirurgiões em obter sucesso na formação especializada e nos procedimentos 

empreendidos. A equipe é estável e com forte liderança. As três teses de 

doutoramento, geradas313,331,358 no InCor, foram publicadas em periódicos indexados 

e apresentadas em eventos nacionais e internacionais. As primeiras publicações do 

InCor313,331 sobre a ablação e a do HC de Porto Alegre330 utilizaram a técnica de 

corte e sutura, caracterizada pelo requerimento de alto nível de habilidade técnica do 

cirurgião. Nestas, com a obtenção de altas taxas de sucesso, geraram prestígio 

profissional e reconhecimento com convites em alguns destes eventos. Estas 

publicações representam um terço dos estudos controlados publicados mundialmente 

até outubro de 2004, evidenciando a liderança dos centros brasileiros na organização 

da especialidade.  

A extrema dificuldade técnica do corte e sutura na cirurgia do labirinto, 

induziu a busca de novas soluções e resultou no desenvolvimento de dispositivos 

para a queimadura transmural, reduzindo o número de cortes no miocárdio. Esta 

evolução significou o aumento da atratividade da tecnologia, modificando dois 

atributos críticos: reduziu a dificuldade da técnica operatória e os riscos para os 

pacientes, de sangramento, através da sutura.  

A relação dinâmica e recíproca entre interesses sociais, do complexo 

industrial da saúde e da rede de atores fica explícita face às características 

organizacionais e da prática no InCor: 
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• O aspecto “hospital-público”, que vive sob restrições financeiras e políticas 

explícitas de estímulo à otimização do uso dos recursos, constitui-se em um fator 

promotor para a adoção da inovação de técnicas cirúrgicas, como a de corte e 

sutura, que não dependem senão da habilidade dos profissionais já contratados. 

[Nas respostas às questões 9 a 11 do questionário evidenciou-se que, por um lado, 

a direção médica cirúrgica não percebe nenhum entrave em sua estrutura de 

trabalho. Por outro lado, porém, tanto o assistente como a direção 

multiprofissional ressaltam a escassez de recursos materiais e humanos 

compatíveis com estas exigências técnicas e administrativa para a assistência a 

estes pacientes complexos. Isto é consistente com a opinião expressa face aos 

relacionamentos interpessoais e intersetoriais, onde as asserções “boas relações” 

e “estritamente profissional” denotam a escassez, dificuldade destes recursos, e 

salientam lacunas na participação em decisões relevantes para o acesso, a 

resolutividade e a eficiência do sistema (não por falta de capacidade ou 

experiência, pois estes profissionais participam das respectivas sociedades em 

nível nacional e um deles em nível internacional).] Entretanto, recursos 

adicionais passaram a ser requeridos no programa durante a curva de aprendizado, 

desde a extensão do tempo de circulação extra-corpórea e tempo de sala 

operatória até o tempo de permanência e aumento do número de tarefas da equipe 

multi-profissional. Além disto, o mesmo aspecto torna-se fator de dificuldade 

relativa quando a técnica passa a incorporar o novo dispositivo dispendioso. No 

entanto, como a técnica cirúrgica utilizando o novo dispositivo reduziu o uso dos 

outros recursos do centro cirúrgico, comparativamente à técnica inicial do 

labirinto, isto constituiu-se em um fator facilitador das negociações internas para 
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a aceitação da experimentação da tecnologia. Também, neste caso, o fabricante 

detém o monopólio exclusivo destes equipamentos e insumos, a falta de fontes 

alternativas se desenha como um fator dificultando a difusão da tecnologia, pois 

o hospital público adquire os insumos participando do pregão estado de São 

Paulo. A alternativa para incorporação que é o mecanismo de compras especiais 

pela FZ está com margens exíguas ou inexistentes e cada vez mais restritivas, 

devido ao escasso reembolso à operação na assistência pública. 

• Por outro lado, o espaço “hospital-escola universitário” proporcionou aos 

profissionais a oportunidade e espaço para a formação especializada, a busca de 

fomento à pesquisa e outra solução de financiamento alternativo. O centro 

formador é percebido como uma vitrine para promover a inovação que incorpora 

novos materiais, como no caso do último estudo358, utilizando a caneta de 

radiofreqüência. Isto possibilitou a atração de fonte de recursos adicionais para o 

estudo: O fabricante emprestou o equipamento e doou os insumos iniciais para o 

estudo, possibilitando a familiarização e treinamento de outros membros da 

equipe, com a expectativa do efeito para a cadeia de difusão da tecnologia.  

 

A introdução de novas tecnologias por meio da pesquisa demonstra o papel 

ativo da Comissão Científica e de Ética em Pesquisa do InCor e da Comissão de 

Ética na Pesquisa do Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP, CAPPesq. Embora exista a discussão de que este é apenas um discurso 

politicamente correto e que a estrutura dos CEPs brasileiros se concentre em proteger 

os interesses dos pacientes-sujeitos da pesquisa, no InCor, o CEP concretamente é a 

chave que coloca, ou retira da agenda, os temas a serem estudados. Sem esta 

aprovação, em teoria, a pesquisa não pode acessar o mecanismo de revisão pela 
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CAPPesq do HC, nem solicitar acesso a fontes de fomento para a pesquisa. Este 

mecanismo também proporciona a estruturação do conhecimento gerado e estimula 

as publicações dos resultados. Como a estrutura acadêmica é avaliada pelo nível 

original e quantidade de publicações científicas em graus que estimulam a pró-

atividade e criatividade dos pesquisadores, existe o desafio a se manterem em dia 

com o estado da arte e a desenvolverem novas soluções para os problemas existentes. 

Ambos mecanismos, funcionam como a legitimação social dos atores e vigoram com 

força no InCor, como se constata nas premiações [prêmio FZ], subvenções FZ para 

formação e atualização [Política do Fator Humano do InCor] e na titulação obtida 

pelos médicos que constituem o corpo clínico e cirúrgico estável do InCor (6% 

Professores Titulares, 27% Livre Docentes, 61% PhD e 6% MSc). Estes mecanismos 

ficam evidenciados no caso da adoção desta tecnologia pela obtenção de três títulos 

de doutor e em parte do quarto doutoramento. Soma-se a isto o reconhecimento dos 

pares, nacionais e internacionais, e a competição na carreira acadêmica e profissional, 

onde estes indicadores também são considerados para convites a eventos e contratos 

para pesquisas multi-cêntricas internacionais 359 , feeding back inclusive 

reconhecimento financeiro. Além disto, os professores da universidade ensinam aos 

cardiologistas em formação, determinando a disseminação ativa das novas 

tecnologias pelo exemplo aos seus discípulos. Exercendo sua especialidade em 

outros centros, estes novos profissionais serão agentes ativos da multiplicação da 

utilização da nova tecnologia, ensinarão a outros formandos, disseminado-a em 

círculos sucessivos.  

Note-se que a falta de planejamento da força de trabalho no nível do Sistema 

Único de Saúde resulta, por vezes, em desmedida entre a disponibilidade e instalação 
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do know-how, condições de trabalho e possibilidade de negociação para a adoção 

formal de novas tecnologias, resultando em conflitos administrativos ou revolta com 

o sistema. A grande disputa pelos escassos recursos é exacerbada quando a nova 

tecnologia não substitui uma outra que será considerada obsoleta e retirada, abrindo 

assim um espaço de disponibilidade de recursos para a adoção da nova tecnologia. 

No caso de adoção desta técnica utilizando fontes de energia por meio do dispositivo 

proposta no último estudo358, há a probabilidade de substituição parcial da 

necessidade de tratamento medicamentoso e possível implante de marca-passo, ou 

cardio-desfibrilador atrial, para 40% e 1,3% dos pacientes, respectivamente, podendo 

trazer economias para o InCor e para o SUS, caso sejam confirmadas em espectro de 

indicações prioritárias e tempo clinicamente mais relevante (ver Anexo). 

O exemplo de outros países que planejam e preparam pró-ativamente seus 

recursos humanos e materiais, nos demonstra que estas tensões sempre existirão, mas 

que uma balança um pouco mais saudável pode ser alcançada, evitando o 

desestímulo ao avanço nos conhecimentos e respeitando as fronteiras do possível e 

necessário equilíbrio financeiro do sistema de saúde. 

 

7.6. Desdobramentos atuais e potenciais para a organização e o 
sistema de saúde  

7.6.1. Custos observados no programa do InCor utilizando maze 
 

Durante o quarto estudo313, que randomizou 29 pacientes com doença valvar 

mitral reumática, observou-se um aumento significativo do tempo de circulação 

extra-corpórea nos 15 casos para maze com corte e sutura (que variou entre 60 a 124 

minutos [média 106±17,3] versus [média 78,2±24,4] de 35 a 120 minutos, 

observados nos 14 controles submetidos apenas a cirurgias valvares). Isto representa 
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um aumento na utilização da sala de cirurgia com custo de R$ 400,00 por hora, sem 

porém adicionar qualquer outro item de material ou instrumental. Neste estudo 

observou-se utilização similar de leitos de cuidados intensivos, exames e dias de 

permanência no hospital. No total, a soma destas categorias de custos não diferiu 

entre casos e controles. 

Desde janeiro de 2002, no quinto estudo358 que foi realizado, introduziu-se 

uma outra modificação na técnica de maze, substituindo o corte e sutura do 

“labirinto” entre e ao redor das veias pulmonares por linhas de queimaduras no 

endocárdio e no epicárdio com o uso de radiofreqüência. Um novo dispositivo em 

forma de caneta, descartável, foi incorporado no kit de instrumentais cirúrgicos e um 

equipamento gerador desta energia foi emprestado ao InCor (pelo fabricante para a 

realização do estudo). A caneta custa R$ 2.500,00. A média ± intervalo com 95% de 

confiança dos custos de materiais e medicamentos utilizados durante a internação se 

elevou de maneira não significativa (R$ 6.872,29 ± R$ 2.665,93 em comparação com 

as cirurgias de valvas controles, habituais de R$ 5.774,74 ± R$ 605,43; teste t = 1,29, 

p>0,05). Observou-se, igualmente, o aumento significativo de 0,4 horas de circulação 

extra-corpórea (R$ 2.690,37 ± R$ 429,82 em comparação com as cirurgias de valvas 

controles, habituais R$ 2.496,32 ± R$ 53,01; teste t = 8,01, p<0,001) e igual aumento 

de ocupação do centro cirúrgico. No entanto, houve tendência de redução não 

significativa no total de dias de permanência, utilização de outros materiais especiais, 

requerimentos de exames laboratoriais, imagens e métodos gráficos, resultando em 

custos médios totais similares (ver Tabela 20 e background na Figura 26.). 
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Tabela 20. Custos médios, ± intervalo com 95% de confiança, das categorias de 
recursos utilizados e total por admissão  
 Outros  

MatEspIndex Diárias LabClín+Emerg Imagem+Outros 
Média de Soma 
Total por Admissão 

CV+ 
maze 

R$ 1.959,84 ± 
R$ 1.314,51  

R$ 7.192,60± 
R$ 2.576,50 

R$ 690,06± 
R$ 160,66 

R$ 2.421,73± 
R$ 1.109,63 

R$ 18.200,38± 
R$ 3.754,99 

Só Cir 
Valvar 

R$ 3.021,38± 
R$ 567,97 

R$ 8.799,04± 
R$ 687,25 

R$ 1.008,34± 
R$ 111,55 

R$ 2.910,37± 
R$ 442,09 

R$ 20.783,34± 
R$ 1.627,91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.6.2. Contexto e reflexão sobre o possível impacto da incorporação da ablação 
cirúrgica no SUS 
 

Figura 27: Valor da produção do InCor relativa ao  
total do Brasil: 2000 a 2004. 

Valores Relativos ao
Valor total SIH por 
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segundo Região/UF
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28%
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34%
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38%
40%
42%
44%

Região Sudeste 45% 44% 44% 44% 44%

.. Estado de São Paulo 23% 23% 24% 24% 24%

...Reg.Metropolitana: São
Paulo

10% 10% 10% 10% 10%

....InCor 0,91% 1,07% 1,21% 1,24% 1,15%

2000 2001 2002 2003 2004

 
 

 
 
 

O acesso às terapias 
cirúrgicas no SUS é 
restrito pelo contingente 
ou teto (recursos fixados 
para o período) 
determinado pelo gestor 
local do sistema de saúde. 
Embora o teto para o 
InCor tenha crescido 
anteriormente, desde 2004 
não houve ajuste relativo 
aos custos e a produção 
foi reduzida (ver Figura 
28).  
 

 

Dispersão e Tendência das Estimativas 
de Custos das Cirurgias com Valvas 

Biológicas por Idade
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Dispersão e Tendência das 
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Figura 26. Distribuição 
absoluta dos custos das 
admissões hospitalares para 
cirurgias valvares, utilizando 
próteses biológicas ou 
mecânicas, no InCor, 
durante o ano de 2004.  

No InCor, como em todo o Brasil, pelo SUS, o número 

de cirurgias valvares não aumentou desde o ano 2000 

(ver Figura 29), denotando os problemas de acesso.  
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Figura 28: Freqüência e tendência das cirurgias valvares no Brasil: 2000 a 2004 
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7.6.3. A participação das cirurgias cardíacas no InCor  
 

Figura 29: Total da produção InCor relativamente ao número  
total de AIHs realizadas na cidade de São Paulo  
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As condições reumáticas representam um terço das necessidades de 

intervenções cirúrgicas valvares, irrespectivamente ao gênero dos pacientes. No 

InCor, a distribuição relativa das cirurgias valvares por idade mostra que a maioria 

dos problemas ocorre entre os 30 e 60 anos de idade. (ver Figura 30). 
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Em 2004, o InCor 

realizou 38% das 

cirurgias valvares que 

foram realizadas na 

cidade de São Paulo 

(ver Figura 30).  
 

Estas representam 6% 

de todas as cirurgias 

realizadas no InCor 

[Trindade E. et al., 

2005]. 

 



 

  

214 

Figura 30: Freqüência anual, etiologia e média de permanência das cirurgias valvares 
no InCor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No InCor, a adoção relativa das cirurgias maze concomitante com as cirurgias 

valvares ocorreu nas três séries de casos e nos dois estudos comparativos, destes, um 

realizou 15 casos com a primeira técnica de corte e sutura, e o outro 70 casos com a 

modificação utilizando radiofreqüência.  

Três outros centros publicaram resultados de pesquisas similares: o segundo 

estudo no Brasil, publicado em 1995, foi realizado em 20 casos com técnica de corte 

e sutura em Londrina. O terceiro centro está localizado em Porto Alegre e operou, 

com esta mesma técnica, 15 casos iniciais entre 1999 e 2001 e mais 10 outros com 

esta técnica e eletrocoagulação, publicados em 2004. O quarto centro localiza-se em 

Brasília, com 27 casos operados entre 1999 e 2000, utilizando um dispositivo com 

micro-ondas.  

 

7.6.4. Considerações finais sobre os resultados relativos à ablação cirúrgica, 
maze 
 
Considerando o contexto descrito, e que 

1º.) existem 57.066.024 brasileiros entre 30 e 60 anos; 40.000 casos documentados de 

internação por transtornos da condução e arritmias cardíacas [e existem 

120.000 casos documentados de internação por acidente cerebrovascular 

durante 2004, 20.000 dos quais foram letais denotando o acesso tardio ou a 
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falta de serviços de saúde atuantes na prevenção, frente à probabilidade de 

apenas 0,5% dos pacientes tratados para fibrilação atrial virem a ser refratários 

aos medicamentos];  

2º.) supondo f  que a metade das 12.000 cirurgias valvares sejam realizadas para 

correção da valva mitral, onde 30% são de etiologia reumática, e, nestas até 

60% desenvolveriam fibrilação atrial, resultando em 9%, nestas, ou 1.080, que 

seriam candidatos potencialmente beneficiados com procedimento maze; 

3º.) conhecendo, porém, que quatro centros no Brasil já detêm profissionais com 

know-how e capacidade instalada para realizar tais procedimentos; 

4º.) supondo que nos outros três centros brasileiros, a exemplo do que foi observado 

no InCor, não houve impacto financeiro pela adoção da tecnologia; 

5º.) considerando que há lacunas do conhecimento a médio e longo prazo sobre a 

efetividade e alguns aspectos da segurança como a estenose das veias 

pulmonares que seriam observáveis só após alguns anos; 

• Não seria esperado haver impacto financeiro para o SUS; 

• Poderia haver potencial de benefício para cerca de 1.000 beneficiários do SUS se 

um estudo nestes quatro centros, com seu registro longitudinal, de pelo menos 5 

anos, fosse estabelecido visando documentar e determinar a ocorrência de 

eventos e a freqüência de uso de recursos do SUS para estes pacientes, gerando e 

verificando o conhecimento efetivo para que a nova tecnologia, a ablação 

cirúrgica, possa ser, responsável e formalmente, incorporada no SUS.  

 
 
 
 

                                                 
f A discriminação da valva doente requerendo a cirurgia foi introduzida parcialmente com a 

diferenciação dos códigos da cardiologia intervencionista pela Portaria da Secretaria de Atenção à 
Saúde, No. 210, publicada em julho de 2004. Nas declarações anteriores ao gestor, havia apenas 
um código genérico de plástica ou troca valvar que persiste na cirurgia cardíaca. Esta suposição 
se baseia na realidade empírica do InCor, onde 52% destas cirurgias implicam só a valva mitral 
ou a incluem em intervenção combinada em múltiplas valvas. 
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8. Conclusões e discussão 
Relativamente à incorporação de novas tecnologias, o InCor funcionaria 

como um sistema social criativo, no qual os atores geram possibilidades e, em parte, 

seguem as regras estabelecidas. Os problemas abordados são quase-estruturados, na 

medida que as evidências utilizadas para as decisões ainda comportam níveis 

variados de incerteza quanto à sua segurança e seu futuro planejamento econômico. 

As equipes que tomaram estas decisões estão estáveis e organizadas e possuem poder 

de influenciar as decisões. Nestes casos, as pesquisas, aprovadas pela Comissão de 

Ética e Pesquisa do InCor e do HC, se sucederam e sucedem em incrementos, 

verificando e ajustando as informações segundo os resultados obtidos para desenhar 

novas pesquisas, ou seja, utilizam uma estratégia prática pluralista. Os atores 

construíram conhecimentos e negociaram protocolos de pesquisa, promoveram a 

capacitação de super-especialistas técnicos, transferindo conhecimentos 

internacionais e gerando conhecimentos adaptados à realidade do Brasil. 

Relativamente às três decisões priorizadas e estudadas, o tempo foi 

considerado poder, o momento foi considerado uma janela limitada de oportunidade 

para a produção de novos conhecimentos, determinando decisões de adoção 

precocemente no desenvolvimento das tecnologias: apenas 215 pacientes com 

resgate por tacrolimus documentados na literatura (embora haja <1.200 nos ensaios 

com uso de tacrolimus como imunossupressão primária); 569 pacientes estudados até 

o ano da aquisição do tomógrafo multi-slices; e, o primeiro estudo sobre a ablação no 

mesmo ano da publicação da modificação fundamental da técnica maze, com menos 

de 300 pacientes documentados. Na época destas decisões, se poderia considerar que 
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não havia limitações estruturais requerendo maior antecipação e organização para a 

economia dos programas. 

No nível dos pacientes observados, todas as três tecnologias ofereceram 

benefícios à saúde dos pacientes com potencial de economias a nível de progama no 

InCor, no caso de haver ressarcimento a médio prazo, e para o sistema de saúde (ver 

tabela que segue resumindo as análises conforme Quadro 1. Fatores afetando a 

adoção de novas tecnologias). 

 

Tabela 21. Resultados segundo fatores afetando a adoção de novas tecnologias 
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O caso do InCor permitiu exemplificar alguns mecanismos da incorporação 

de novas tecnologias em cardiologia. Este exemplo reflete parte da realidade que 

ocorre em alguns hospitais universitários, onde a pesquisa pode ser um dos 

mecanismos para a adoção de inovações. A pressão decorrente da missão de ensino, 

onde as avaliações superiores periódicas graduam os resultados segundo os níveis de 

publicações, associadas à competição pelos formandos e pelos raros pesquisadores 

futuros e estabelecidos no Brasil, requer graus elevados de pró-atividade e inovação. 

Os exemplos aqui revisados permitem observar o nível de estruturação dos 

conhecimentos derivados do processo de adoção inicial destas inovações, gerando 

níveis de super-especialização e titulação superiores para o hospital universitário. Ou 

seja, o processo de incorporação das inovações nos serviços de saúde beneficiou o 



 

  

219 

desenvolvimento profissional e o prestígio institucional. A respeito da instituição 

local, no entanto, esta construção mais imediata se confronta, em médio prazo, uma 

vez finda a pesquisa, com problemas éticos e financeiros: – Como negar o acesso a 

uma tecnologia que provou ser eficaz em casos de risco de vida? – Como financiar 

procedimentos que não estão inclusos nas listas de ressarcimentos? A profusão de 

inovações e o rápido desenvolvimento tecnológico, na atualidade, colocam as 

instituições de saúde, sobretudo aquelas de ensino, em situação particular de desafio. 

No ambiente de alta complexidade, este desafio se conjuga com situações clínicas 

graves, com alta probabilidade de morte iminente, e isto ocorre diante da população 

cada vez mais consciente do grau de desenvolvimento tecnológico, das alternativas 

diagnósticas e terapêuticas, e de seus direitos prescritos pela Constituição do Brasil. 

O grande paradoxo, então, se encontra no isolamento e descompasso deste 

desenvolvimento local.  

Apesar do fato de que os especialistas e inovadores, aqui exemplificados, são 

membros ativos de suas sociedades profissionais especializadas nacionais e 

internacionais, há constatação da escassa participação no desenho dos destinos do 

sistema de saúde. Os depoimentos descritos em caracteres itálicos, nas seções ações e 

percepções dos atores entrevistados nestes exemplos, permitem identificar 

declarações de comprometimento com prevenção e promoção à saúde, bem como 

capacidade profissional elevada com vontade e potencial para participar e colaborar 

na construção do SUS.  

Este isolamento local observado, por um lado, permite construções sob visões 

parciais e imediatistas, e por outro lado pressiona de maneira desordenada a 

organização e o sistema de saúde. Este isolamento também propicia espaço para o 
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desenvolvimento de outros interesses e construção de laços, que podem não ser 

relevantes para o melhor desenvolvimento do sistema de saúde ou para a melhoria da 

saúde dos pacientes. Os mecanismos previstos para a descentralização do SUS, 

atualmente, os contratos de gestão com as Secretarias de Saúde locais construídos 

segundo séries históricas de assistência, sobretudo na alta complexidade, não 

contemplam pró-ativamente outros desenvolvimentos. Por outro lado, relativamente 

à inclusão de novas tecnologias nas tabelas de procedimentos ambulatoriais ou para 

pacientes internados pelo SUS, recentemente regulada pela Portaria Ministerial de No. 

816, de 31 de maio de 2005, onde houve criação de um âmbito conjunto da 

Secretaria de Atenção à Saúde com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos 

Estratégicos e representantes de outros órgãos do governo, apresenta-se com o 

potencial de desenhar uma possibilidade de participação mais pró-ativa. Este vínculo 

participativo gera igualmente uma responsabilização dos docentes e formadores, com 

potencial multiplicador para a transformação das práticas, a humanização e maior 

compromisso com a relação custo-benefício, resultando, inequivocamente, em maior 

redistribuição e acesso aos serviços de saúde. Um projeto, relativo apenas a ações 

reativas de vigilância sanitária e conscientização em segurança, em curso há quatro 

anos nos 169 hospitais formadores, Sentinelas da ANVISA, já demonstra o potencial 

de realizações, mesmo com poucos investimentos. 

O concerto entre políticas dos Ministérios de Educação, Ciência e Tecnologia 

e Saúde pode permitir a construção, inclusive, de uma certa independência de 

tecnologias importadas, pois considerando a abundante disponibilidade de matéria-

prima, seria possível agregar valor, realizar estudos clínicos, aprimorar a qualidade 

da indústria nacional e diminuir custos para o sistema de saúde.  
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Hoje, o know-how está instalado, isolado e não é valorizado, fazendo que 

grande parte dos nossos cientistas migrem para o exterior em busca de melhores 

condições de trabalho. 

A integração da capacidade profissional, instalada nos hospitais universitários, 

dentro do circuito de planejamento de médio e longo prazo para o SUS, avaliando as 

tecnologias inovadoras comparativamente às estabelecidas para a saúde, com base na 

epidemiologia local observada, pode permitir uma atualização planejada e contínua 

dos serviços de saúde, construída sobre bases sólidas de conhecimento científico 

adaptado à nossa realidade e o responsável equilíbrio orçamentário.  
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Anexo I: Roteiro para entrevista gravada 
 

Identificação do Projeto 
Projeto: AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS, ESTUDO DE CASO 
Autora/Pesquisador/Entrevistador: Evelinda Trindade 
Objetivo: descrever os processos e analisar os fatores facilitadores ou barreiras 

para a incorporação de novas tecnologias. 
 
Identificação do Entrevistado 
Nome (a): _______________________ Pseudônimo: ______________ 
 
Dados da Entrevista 
Local da entrevista: ___________________  Data: ___________________ 
Hora Início: ___________________  Término: ___________________ 
Entrevistador: ___________________ 
 

Solicitar a assinatura do entrevistado __________________________. 
 
I. Participação do entrevistado no sistema 
1. Graduação ___________________ 
2. Especialização ___________________ 
3. Categoria profissional ___________________ 
4. Idade ___________________ 
5. Gênero ___________________ 
6. Setor/Serviço/Unidade/Gerência: ___________________ 
7. Tempo de serviço ___________________ 
8. Cargo ou função ___________________ 
9. Tamanho da equipe de trabalho _______ (no. pessoas)  
10. Carga de trabalho habitual da equipe _______ (horas |semana) 
11. Posição do entrevistado na equipe (descrever relações): 
 ____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
5. Distribuição de Tempos para as Tarefas da equipe na instituição (% do total): 

a) Assistência ______%, assistência especializada em ambulatório _____%, em 
cirurgia _____%, em ................ ____%, em ...................... ____%, 

b) Ensino ______%, ensino graduação _____%, ensino residência _____%, 
ensino pós-graduação ____%, em ambulatório _____%, em cirurgia 
_____%, em ............................. ____%, em ............................. ____%, 

c)  Pesquisa ______%, nível iniciação científica _____%, residência _____%, 
pós-graduação ____%, pesquisa em ambulatório _____%, pesquisa em 
cirurgia _____%, em ................... ____%, em ...................... ____%, 

 d) Outras _____%, em ...................... ____%, em .......................... ____%. 
6. Têm rotinas operacionais escritas? (Sim ou Não)______________ 
7. Têm relatório anual? (Sim ou Não)______________ 
8. Posição da equipe na instituição (descrever relações): 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
9. Quais os principais entraves à execução de seu serviço (descrever fatos): 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
10. Com que outros setores você interage? Como se dá o relacionamento estes setores? 

(descrever relações): 
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 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
11. Com que outros atores da sociedade ligados à cardiologia você interage? Como se 

dá o relacionamento? (descrever relações): 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
II. Percepção do entrevistado sobre a saúde  
12. Em cardiologia, o que você considera mais efetivo para a proteção da saúde? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
13. Em cardiologia, o que você considera menos efetivo para a proteção da saúde? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
14. Que riscos você identificaria associados a uma nova tecnologia para a cardiologia? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
15. O que você considera como risco? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
III. Relação entre o entrevistado e a nova tecnologia em estudo 
16. Qual foi a primeira vez que soube da nova tecnologia (descrever situação + relações 

de tempo)? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
17. Por quê houve interesse na nova tecnologia (descrever situação + relações de 
tempo)? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
18. Como procede para ter acesso a uma nova tecnologia (descrever etapas | interação + 

relações de tempo)? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
19. Como procede após ter acesso a uma nova tecnologia (descrever etapas | interação + 

relações de tempo)? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
IV. Regras de incorporação de uma nova tecnologia 
20. Como você descreveria as regras no InCor referentes à incorporação de uma nova 

tecnologia? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
21. Quais as mais adequadas? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
22. Quais as menos adequadas? 
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 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
23. Quais as mais difíceis de cumprir? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
24. Quais as desnecessárias? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
25. Como você definiria as regras referentes à incorporação de tecnologias na 
instituição? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
V. Exigências do InCor relativas às tecnologias em geral 
26. As exigências feitas pelo InCor cumprem a função de melhor assistir à saúde da 

população?  
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
27. Que exigências feitas pelo InCor sobre as tecnologias você considera apropriadas?  
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
28. Que exigências feitas pelo InCor sobre as tecnologias você considera exageradas? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
29. Que exigências você considera apropriadas, mas não são pedidas pelo InCor? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
30. Como você definiria as exigências associadas às tecnologias? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
VI. Avaliação de tecnologias 
31. Você considera pertinente utilizar as técnicas de avaliação de tecnologias nas 

práticas referentes à incorporação de uma nova tecnologia?  
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
32. Considera que esta estratégia pode interferir na qualidade dos produtos 

disponibilizados ao mercado? Como? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
33. Como você caracterizaria as ações brasileiras para avaliar as tecnologias da saúde? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
 
VII. Princípios Legais em relação à incorporação de uma nova tecnologia 
34. Você conhece os princípios legais aplicáveis às instituições públicas? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
35. Poderia citar e descrevê-los? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
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36. Por favor, observe a quadro A e identifique os itens que considera imprescindíveis 
para a sua instituição. Por que? 

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
37. Por favor, observe a quadro A e identifique os itens que considera a sua instituição 

cumpre. Por que? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
38. Por favor, observe a quadro A e identifique os itens que considera a sua instituição 

não cumpre. Por que? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
39. Como isto poderia ser mudado? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
VIII. Atributos da Instituição 
40. Por favor, observe a quadro B e identifique os itens que considera imprescindíveis 

para a sua instituição. Por que? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
41. Por favor, observe a quadro B e identifique os itens que considera a sua instituição 

cumpre. Por que? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
42. Por favor, observe a quadro B e identifique os itens que considera a sua instituição 

não cumpre. Por que? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
43. Como isto poderia ser mudado? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
 
IX. Sistema de trabalho 
44. O que você mudaria na estrutura (física, legal, organizacional etc) do InCor para 

torná-lo mais adequado nas ações de assistência à saúde da população? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
45. Como você descreveria e analisaria as ferramentas operacionais do InCor referentes 

à incorporação de tecnologias? Você as considera adequadas ao objetivo de 
melhorar a saúde da população?  

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
46. Como descreveria as relações entre os setores do InCor envolvidos na incorporação 

de tecnologias? Em sua opinião há coerência operacional? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
47. Como descreveria as relações entre os diversos níveis do sistema de saúde 

envolvidos na incorporação de tecnologias? Em sua opinião há coerência 
operacional? 

 ___________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________ 
48. Conseguiria identificar boas estratégias inovadoras que possam ser aplicadas ao 

sistema de saúde brasileiro? Quais? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
49. Como você descreveria as ações de fornecedores, outros serviços de saúde, 

Secretaria da Saúde do Estado, Secretaria da Saúde do Município, Ministério da 
Saúde, ANVISA, vigilâncias sanitárias estaduais e municipais e outros atores 
interessados em tecnologias sobre o sistema de assistência à saúde? Poderia 
identificar pontos fortes e frágeis nestas relações? 

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
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Anexo II: Avaliação de Caso de Tecnologia Diagnóstica: 
Tomografia Computadorizada Multi-Detectores para o 
Diagnóstico da Doença Coronariana, Sensibilidade e 
Especificidade em pacientes Adultos 
 

A) Estratégia de Busca de Estudos  
Consulta às bases bibliográficas PubMed (acesso on-line via www.nlm.nih.gov), 
LiLaCS (acesso on-line via www.bireme.br), EMBASE (acesso on-line via site 
da internet da Biblioteca da Faculdade de Medicina da USP) e dos periódicos 
biomédicos disponíveis no Portal CAPES (disponibilizado nas universidades 
pelo Governo do Brasil), bem como naqueles com pleno texto em OVID (acesso 
on-line via www.portaldapesquisa.com.br/fmusp), via pesquisa simplificada 
indexando “computed tomography” AND “multislice” AND “coronary 
angiography” no título, palavras-chave ou no texto do abstrato e “clinical trial 
[All Fields]”; no período de 1995 a março de 2006, com ao menos 20 pacientes e 
elicitando sensibilidade e/ou especificidade. Apenas estudos comparativos entre 
ambas tecnologias foram considerados, sem outras restrições. 
 

B) Qualificação de evidências 
Tabela 22: Critérios de inclusão de pacientes nos estudos individuais: 
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Tabela 23: Desenho dos estudos individuais por grupos de pesquisa 
 

Legenda: SCCP = Série de casos consecutivos, prospectivas (quando indicada no texto ou relatou 
consentimento informado ou obteve aprovação da Comissão de Ética), senão 
retrospectivas. 

SCP = Série de casos, prospectivas (quando indicada no texto ou relatou consentimento 
informado ou obteve aprovação da Comissão de Ética), senão  

SCR = Série de casos, retrospectivas. 
ECA = estudo controlado com alocação aleatória de pacientes.  
NR = Não Relatado 
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Tabela 24: Desenho dos estudos por tipo de intervenções estudadas 
 Legenda: vide Tabela 23. 
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Tabela 25: Principais variáveis de mensuração de resultados de eficácia e segurança 
 
4�	����"��������"�� Definição 
Sensibilidade probabilidade que os pacientes com a condição estudada seja 

detectada efetivamente por este teste [PV/(PV+FN)]. 
Especificidade probabilidade que os pacientes “normais”, sem a condição, tenham 

o resultado do teste corretamente negativo [NV/(NV+FP)]. 
Valor Preditivo 
Positivo 

probabilidade de que o paciente tenha atualmente a condição, VPP 
ou probabilidade de positividade pós-teste [VPP=PV/(PV+FP)]. 

Valor Preditivo 
Negativo 

probabilidade de que o paciente atualmente não tenha a condição, 
VPN ou probabilidade de negatividade pós-teste 
[VPN=NV/(NV+FN)]. 

Acurácia fração de todos os resultados que estão corretos. 
 
 

Lista I: Bibliografia dos estudos qualificados  
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C) Metodologia de análise 
 

Considerações metodológicas para a análise de Procedimentos Diagnósticos: 
 

Os testes diagnósticos têm o objetivo de distinguir entre pacientes com uma 

condição particular e aqueles que não a possuem. Em casos típicos, o médico tenta fazer 

uma decisão binomial, ou seja, determinar se o paciente tem ou não a condição. Nas 

decisões binomiais, qualitativas, existem quatro resultados possíveis para um teste 

diagnóstico: 

1. Positivos verdadeiros (PV): nos casos em que o paciente tem a condição e o 
teste a detecta corretamente; 

2. Falsos negativos (FN): nos casos em que o paciente tem a condição e o teste não 
a detecta; 

3. Falsos positivos (FP): nos casos em que o paciente não tem a condição e o teste 
erroneamente a detecta; e, 

4. Negativos verdadeiros (NV): nos casos em que o paciente não tem a condição e 
o teste efetivamente demonstra-se negativo. 

 
Figura 31. Distribuição dos resultados de um teste diagnóstico 

 

 
 
 

 
 
 

 
Os resultados, então, podem ser resumidos em tabelas ditas de 2 X 2, como segue: 

 
Tabela 26. Resumo dos cálculos dos parâmetros de desempenho de tecnologias 
diagnósticas 

 

Teste Condição Totais Parciais 
 Presente Ausente  

+ PV FP PV+FP 
- FN NV FN+NV 

Totais Parciais PV+FN FP+NV Total 
 

 

A acurácia de um teste diagnóstico (ou seja, a fração de todos os resultados que 

estão corretos) pode ter utilidade limitada para avaliar o valor clínico deste. A proporção 

de pacientes com a condição pode variar e as conseqüências de obter um resultado FN 

podem ser maiores, ou menores, que o fato de haver obtido um resultado FP. Então é 

desejável relatar separadamente FN e FP. As Taxas de FN e FP se calculam mediante as 

seguintes fórmulas: 

Taxa FN = FN / (PV+FN) 

Taxa FP = FP / (NV+FP) 

 

FPFN
PVNV

Testes Negativos Testes PositivosFPFN
PVNV

Testes Negativos Testes Positivos
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As características dos testes denominadas sensibilidade e especificidade são o 

inverso destas quantidades. Estas são habitualmente utilizadas para relatar os resultados 

dos estudos clínicos com testes diagnósticos. A sensibilidade de um teste é a proporção 

dos pacientes com a condição estudada detectada efetivamente por este teste, ou seja: [1 

– taxa FN] ou [PV/(PV+FN)]. A especificidade de um teste é a proporção dos pacientes 

“normais”, sem a condição, para os quais o resultado do teste é corretamente negativo, 

ou seja: [1 – taxa FP] ou [NV/(NV+FP)]. A sensibilidade e a especificidade de um teste, 

teoricamente, independem da prevalência da condição na população, supondo-se que 

foram estudadas exaustivamente.  

 
Então, no caso do resultado positivo do teste, para o propósito de decisões 

clínicas é útil saber a probabilidade de que o paciente tenha atualmente a condição. Esta 

probabilidade é denominada “valor preditivo positivo” deste teste para esta condição, 

VPP ou probabilidade pós-teste: [VPP=PV/(PV+FP)]. Seu inverso é o “valor preditivo 

negativo”, VPN, que é estimado por: [VPN=NV/(NV+FN)]. A prevalência da condição 

na população influencia proporcionalmente os valores preditivos: se a prevalência 

aumenta ambos valores mudam, ou seja, estes parâmetros não têm validade externa, não 

podem ser extrapolados a outras populações. Portanto, não se pode julgar um teste por 

estes valores embora estes sejam clinicamente significativos. 

 

No entanto, a sensibilidade depende da gravidade da doença na população 

estudada. A maioria dos testes diagnósticos é mais sensível nos casos mais sérios da 

doença. Por outro lado, a especificidade depende da prevalência de comorbidade com 

sintomas similares, fatores de confusão. A possibilidade da presença destas tendências 

deve ser considerada quando se analisa o resultado de estudos de testes diagnósticos. 

Idealmente, os casos e os controles devem ser selecionados de maneira a refletir a 

mesma prevalência da doença, com o mesmo grau de gravidade e comorbidades com 

sintomas de confusão presentes na população na qual o teste será rotineiramente 

utilizado na prática. 

 

A interpretação de qualquer teste diagnóstico necessita o estabelecimento de 

uma regra de decisão. Esta regra pode ser qualitativa, o que deixa alguma margem de 

subjetividade, ou quantitativa. A regra quantitativa determina valores numéricos 
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mensuráveis, nível crítico (cutoff) e “valores normais”. Qualquer que seja a regra, esta 

deve ser ajustável para refletir os números dos casos que serão identificados “anormais”.  

 

Selecionar a regra de nível crítico para um teste tem efeitos importantes na 

sensibilidade, especificidade, valor clínico e impacto econômico do teste. A regra de 

nível crítico de um teste pode variar dependendo das circunstâncias nas quais este teste 

está sendo utilizado. Nos casos de rastreamento, screening, é desejável que o teste 

possua elevada sensibilidade, pois as conseqüências da “falsa segurança” e descrédito 

do sistema diagnóstico podem ser desastrosas. A alta sensibilidade aumenta a proporção 

de resultados positivos incluindo FPs no screening inicial. Nestes casos, então, todos os 

testes positivos deverão ser confirmados por um segundo teste, elevando os custos do 

diagnóstico. Nestes testes de confirmação, a especificidade passa a ser muito importante, 

descartando os pacientes que não possuam a condição. 
 

 

Figura 32. Impacto da regra de nível crítico (cutoff) sobre a distribuição dos resultados de 
um teste diagnóstico  
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Cada teste possui seus próprios valores de controle positivos e negativos que são 

utilizados para cálculo dos níveis críticos acima dos quais a leitura indica resultados 

positivos, abaixo dos quais a leitura indica resultados negativos ou entre os quais a 

leitura indica resultados “incertos” ou borderline. Estas três categorias, positivos, 

incertos e negativos permitem estimar a razão de probabilidade de resultado positivo. 

Esta corresponde à porcentagem de pacientes “doentes” em que o resultado do teste foi 

positivo, dividida pela sua soma com a porcentagem de pessoas testadas nas quais os 

testes foram igualmente positivos, mas “não têm a doença”. Este resultado é 

denominado taxa de verdadeiramente ou definitivamente positivos, ou seja, a 

sensibilidade do teste. Na ausência dos dados clínicos dos “pacientes” ou pessoas 

testadas, ou por necessidades de avaliação, pode-se comparar com os resultados de um 

teste de referência ou o resultado de um outro teste, segundo a metodologia dita “de 

consenso”.  
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Resumidamente, teríamos o seguinte esquema tabular: 
 
Tabela 27. Resumo da incorporação da incerteza nos cálculos dos parâmetros de 
desempenho de tecnologias diagnósticas 

 Teste de Referência positivo Teste de Referência negativo 
Teste em estudo positivo A b 

Teste incerto ou BorderLine C d 
Teste em estudo negativo E f 

Total a+c+e b+d+e 

Onde: 
Razão de probabilidade de resultado positivo = [a/(a+c+e)]/[b/(b+d+f)] 
Razão de probabilidade de resultado intermediário = [c/(a+c+e)]/[d/(b+d+f)] 
Razão de probabilidade de resultado negativo = [e/(a+c+e)]/[f/(b+d+f)]  

 

Note-se que no cálculo da razão de probabilidade de resultado positivo, o 

numerador corresponde à sensibilidade e o denominador corresponde a (1-

especificidade). Sendo que a especificidade corresponde ao número de resultados 

negativos obtidos em ambos testes (este em estudo e aquele de referência), dividido 

pelo número de resultados negativos obtidos com o teste de referência, o que também é 

denominada taxa de verdadeiramente ou definitivamente negativos. 

 

Os valores são classificados segundo o grau de variação observado na fórmula 

de cálculo dos níveis críticos (para os testes que possuem zona de incerteza ou “zona 

cinza”) em definitivos (positivos ou negativos), prováveis e/ou possíveis (positivos ou 

negativos). 

 

A relação entre sensibilidade, especificidade e regra de nível crítico pode ser 

descrita graficamente pela função entre a sensibilidade e especificidade para uma série 

de níveis críticos possíveis. Este tipo de gráfico, adotado da teoria de detecção de sinais 

no campo da eletrônica, é chamada curva de operação 360 , “Receiver Operating 

Characteristic” ou ROC. 

 

No caso deste estudo comparativo entre a angiotomografia computadorizada das 

artérias coronárias com múltiplas camadas de detectores e a coronarioangiografia 

convencional e invasiva foram analisadas as variações relativas explícitas nos intervalos 

estimados com 95% de confiança acima e abaixo do nível crítico de 50% de estenose 

luminal do segmento estudado (este foi o nível crítico admitido em 28 dos 32 estudos 

qualificados).  
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Quando existem estas várias categorias, as áreas sob as curvas de recepção da 

operação (Receiver Operating Curve (ROC)) permitem estimar a acurácia do teste 

diagnóstico, ou seja, o poder deste teste em discriminar as populações de resultados 

positivos e negativos. Sob a premissa de distribuição normal, Gaussiana, de 

independência e número de amostras suficientes, os pontos podem ser ligados por uma 

linha representando a curva de regressão à média [y = ((curva) * x) + intercepto]. Então 

a área sob a curva pode ser determinada pela integração de (y * dx) sobre o intervalo de 

x1 até x2, como segue: 

 
Área = (((curva) / 2) * ((x2 ^ 2) - (x1 ^2))) + ((intercepto) * (x2 - x1)). 
 

Adicionando-se as áreas sob cada segmento, pode-se alcançar uma estimativa da 

curva inteira361. Deve ser notado, no entanto, que este método trapezoidal tende a 

subestimar as áreas. Em casos onde uma acurácia elevada é necessária, outras técnicas 

de medir as áreas deverão ser utilizadas. A área máxima sob a curva é 1 e demonstra um 

teste ideal. Quanto mais próxima da área = 1, maior acurácia demonstra o teste362. 

 

No caso em que vários estudos analisam o mesmo par de testes diagnósticos esta 

metodologia permite gerar uma curva de operação de síntese, onde a sensibilidade e a 

especificidade observadas em cada estudo clínico do teste diagnóstico em estudo são 

representadas como um dos observadores, um dos pontos, distribuídos em um gráfico 

xy. Os valores do eixo x variam no intervalo de 0 a 1 ou 0% a 100%, e pode se utilizar 

tanto a taxa de falsos positivos (1 - (especificidade)) quanto a taxa de definitivamente 

negativos (especificidade). No presente estudo, escolhemos utilizar a taxa de falsos 

positivos para efeitos de comparação com a literatura. Quando o eixo x representa a taxa 

de falsos positivos (1 - (especificidade)), a curva começa no [0;0] e aumenta em direção 

ao [1;1]. (Se o eixo x representa a taxa de definitivamente negativos (especificidade), a 

curva começa no [0;1] e vai diminuindo em direção ao [1;0].) Os valores do eixo y 

também variam no intervalo de 0 a 1 ou 0% a 100%, este representa a taxa de 

definitivamente positivos (sensibilidade). 

 

Dois ou mais testes diagnósticos podem, então, ser comparados através da 

comparação das respectivas áreas sob as curvas estimadas. Quanto maior a área sob a 

curva, maior a exatidão (“acurácia”) do teste. Na representação gráfica em curvas, é 

intuitivamente fácil de observar a diferença entre o desempenho dos testes comparados. 

Os desempenhos mais relevantes se situam no canto superior esquerdo do gráfico, isto é, 
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representam a maior sensibilidade associada ao maior valor da especificidade (menor 

valor de 1-especificidade). 

 

O coeficiente de variação entre os valores relativos dos resultados obtidos em 

cada estudo clínico permite de apreciar a heterogeneidade entre as populações testadas. 

A análise da variabilidade intra-estudo está contida visualmente na representação de seu 

intervalo de confiança, enquanto que as curvas de regressão logarítmica entre os seus 

limites superiores e inferiores demonstram as margens da variabilidade entre as 

populações estudadas, com relação ao nível crítico estabelecido. Isto permite que se 

verifique facilmente, em gráficos, o impacto da variação entre os testes comparados. 

 

No caso em que é possível assumir que existe uma distribuição normal, a 

distância padronizada entre as médias obtidas nas categorias de definitivamente 

positivos e definitivamente negativos representa o poder discriminatório do teste. Nestes 

casos363 o desvio padrão logístico da curva de distribuição normal é a raiz quadrada de 

3 dividida pelo valor �. O poder discriminador do teste, ou seja, a sua efetividade, pode 

ser, então, estimado pela razão entre as probabilidades das categorias positivos e 

negativos equilibradas pela variação. Assim, a equação [((�(3) )/ �) x ((LN(x))+ (LN 

(y))], onde x = ((sensibilidade)/(1-(sensibilidade)) e y = ((especificidade)/(1-

( especificidade)), reflete quão bem o teste pode distinguir entre positivos e negativos 

(Baxt, 1996). 

 

Neste estudo calculamos o acordo entre estes parâmetros na angiotomografia 

computadorizada das artérias coronárias com múltiplas camadas de detectores 

comparativamente a coronarioangiografia convencional e invasiva.  

 

Todos os estudos foram resumidos em uma matriz de tipo tabela 2X2, sendo que 

cada segmento relevante desta matriz está apresentada com os resultados 

correspondentes em paralelo com sua representação gráfica. Nestes, a variabilidade 

intra-estudo está representada no intervalo com 95% de confiança e os agregados estão 

compostos e ponderados com o inverso das varianças e sob modelo meta-analítico 

hierárquico Bayesiano considerando efeitos aleatórios. 

 

Assim, com o auxílio do software FastPro, cada estudo foi introduzido na 

análise como um perfil refletindo o número de segmentos arteriais coronarianos com ou 
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sem a condição em estudo comparativamente ao denominador relevante. Isto permitiu 

estimar as probabilidades para cada um dos parâmetros e a variabilidade da estimativa 

para cada estudo.  

 

A análise incluiu todos os estudos qualificados, nos quais estimou-se a diferença 

entre as probabilidades de ocorrência do parâmetro estudado entre os pacientes 

submetidos a ambos testes diagnósticos.  
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D) Resultados 
Tabela 28. Análise descritiva, classificação dos segmentos arteriais e estimativa das Taxas 
de Falsos Positivos e Negativos nos estudos qualificados  
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As taxas de falsos positivos e 
negativos são a base das 
estimativas de desempenho de 
um teste comparativamente ao 
padrão-ouro. Nos estudos 
comparativos entre a 
angiocoronariografia com 
tomógrafo multislice, TCMS, e 
a angiocorona-riografia 
convencional e invasiva, ACC, 
qualificados como descritos na 
seção de metodologia, 
evidenciou-se a taxa média 
aritmética de 7% de falsos 
positivos. Apesar da aparente 
heterogeneidade entre os 
estudos, isto não influenciou o 
teste de homogeneidade entre os 
agregados segundo os tipos de 
equipamentos de TC com 4, 8, 
16 e 64 MS (Chi-square = 94,914, 
d.f. = 4, p = 0). Esta taxa pouco 
variou apresentando-se com 6%, 
2%, 5%, 8% e 4%, 
respectivamente.  
 

 
A taxa média de falsos negativos 
se aproxima de 1 em cada 5 
exames, com 22%, 20%, 17% 
nos TM com 4, 8 e 16 MS, 
respectivamente. 

�����-���������� Soma 5,474� ,55.� ,/.,-� IK� /5,� AAC1� DDK�

 
 

Observa-se que esta taxa melhorou significativamente para 9%, 1 falso em cada 9 
exames negativos, nos TM com 64 MSs. 
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Figura 33. Diferença de Probabilidade de poder observar segmentos para avaliação na 
angio-tomografia coronariana com base nos casos observáveis na coronariografia invasiva 
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No agregado de 32 estudos qualificados, com 2054 pacientes, a 

angiotomocoronariografia com TCMS permitiu avaliar a média de 88%, 19.291 dos 
21.656 segmentos arteriais observáveis na angiocoronariografia convencional e invasiva, 
com intervalo entre 83% a 92% com 95% de confiança. O agregado dos dois estudos 
com equipamentos de 64 slices demonstra menor variabilidade e uma tendência não 
significativa de 4% de melhoria sobre os equipamentos anteriores.
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Figura 34. Diferença na probabilidade de poder diagnosticar corretamente casos de 
estenose, sensibilidade da angiotomografia coronariana com base nos casos observáveis na 
coronariografia invasiva 
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Agregando-se estes 32 estudos, a angiotomocoronariografia com TCMS apresentou 
81%, entre 77% e 86%, da probabilidade de poder diagnosticar corretamente casos de 
estenose, com base nos casos observáveis na coronariografia invasiva. A sensibilidade 
da angiotomografia coronariana com 64 slices demonstra uma tendência não 
significativa de melhoria de 10% sobre os equipamentos anteriores. 
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Figura 35. Diferença na probabilidade de poder eliminar corretamente os casos sem 
doença, especificidade da angiotomografia coronariana com base nos casos observáveis na 
coronariografia invasiva 
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Com base nestes estudos, a angiotomocoronariografia com TCMS pode eliminar 
corretamente 95%, entre 93% e 97%, casos sem estenoses. A especificidade da 
angiotomografia coronariana com 64 slices demonstra uma tendência não significativa 
de melhoria de 1% sobre os equipamentos anteriores. 
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Figura 36. Diferença na probabilidade de poder predizer corretamente os casos com 
doença, Valor Preditivo Positivo, VPP, da angiotomografia coronariana com base nos 
casos positivos observáveis na coronariografia invasiva 
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Em três de cada quatro exames, a angiotomocoronariografia com TCMS pode predizer 
corretamente as estenoses que foram observadas nos procedimentos invasivos, com 
VPP médio de 74%, variando no intervalo entre 69% e 80% com 95% de confiança. O 
VPP da angiotomografia coronariana com 64 slices demonstra uma tendência não 
significativa de melhoria de 1% sobre os equipamentos anteriores. 
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Figura 37. Diferença na probabilidade de poder predizer corretamente os casos sem 
doença, Valor Preditivo Negativo, VPN, da angiotomografia coronariana com base nos 
casos negativos observáveis na coronariografia invasiva 
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Nestes estudos, a angiotomocoronariografia com TCMS pode predizer corretamente 
96% dos segmentos observados sem estenoses nos procedimentos invasivos, com VPN 
variando no intervalo entre 94% e 970% com 95% de confiança. O VPN da 
angiotomografia coronariana com 64 slices demonstra uma tendência não significativa 
de melhoria de 3% sobre os equipamentos anteriores. 
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Figura 38. Diferença na capacidade de distinguir os resultados corretamente, acurácia da 
angiotomocoronariografia comparativamente a coronariografia convencional e invasiva. 
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A angiotomocoronariografia diagnosticou corretamente a média de 87% dos casos com 
ou sem estenose diagnosticados pela angiocoronariografia convencional invasiva. No 
pool dos estudos, sua acurácia variou entre o mínimo de 84% e o máximo de 91% do 
intervalo com 95% de confiança. No conjunto dos estudos utilizando a tecnologia com 
16 slices, que compreende o maior grupo de conhecimento publicado, 90%, de 87% a 
93% (IC 95%), a acurácia é comparável aos dois estudos recentes com tomógrafos com 
64 slices, com 90%. 

.CY�7CY�4CY�/CY�1CY�-CY�,CCY�
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Figura 39. Curva teórica de síntese das operações baseada nas observações dos estudos 
qualificados 
 

Sob os limiares de prevalência de estenose coronariana inferiores a 40%, observados 
nos estudos aqui sintetizados, resumidamente, a tendência empírica de operação dos 
tomógrafos com 16 e 64 multislices na detecção de estenoses das artérias coronárias 
com diâmetro acima de 1,5 mm se situa no intervalo entre 71% e 99%, com uma média 
de 85%, como nas curvas que seguem.  
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E) Discussão e Limitações 
 
Nesta revisão nos limitamos a abordar os estudos indicando a sensibilidade e 
especificidade da tomografia multi-detectores comparativamente à tecnologia invasiva, 
a coronarioangiografia convencional. E analisamos apenas os parâmetros de 
desempenho por segmentos arteriais. Além disto, segundo a literatura, existem 2384 
subdivisões em segmentos nas 16 regiões dos ramos arteriais coronarianos, conforme a 
classificação da American Heart Association364 . Segundo esta revisão, o estudo do 
grupo de Basel, na Suíça, Kaiser et al., 2005, foi o que observou maior número destes 
segmentos pela angiocoronariografia convencional. Em um total de 2110, dos 2384, 
estimando-se, portanto, que a angiocoronariografia convencional também está limitada 
a observar no máximo 89% da vasculatura coronariana. Se este denominador, de 2384 
segmentos, for contrastado com os demais estudos, os demais conhecimentos 
publicados se limitaram a observar parcelas entre 6% a 58% da realidade. Todos os 
parâmetros estimados teriam, portanto, graves problemas de validade devido a 
tendências de seleção. Os valores globais extremos, citados no estudo de Kaiser et al., 
2005, uma sensibilidade de 30% e especificidade de 91%, não seriam compatíveis com 
uma tecnologia para eliminar corretamente casos de estenose na ocorrência de angina 
atípica. Estes valores, sobretudo, alertam sobre a possibilidade de tendência de 
publicações parciais, freqüentes durante a fase da “síndrome do entusiasmo pelo novo”. 
[Esta “síndrome” pode ser constatada de maneira vibrante no evento anual da American 
Heart Association, em Dallas, em 2005, onde 300 apresentações 365 , dentre os 500 
estudos sobre imagens diagnósticas do coração, foram dedicadas a angiotomografia 
coronariana com equipamentos multislices. (Somando-se o total de apresentações sobre 
imagens diagnósticas cardíacas desde o ano de 1999 até 2003, menos que 300 estudos 
em total haviam sido apresentados.)].  
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Anexo III: Ablação cirúrgica na Fibrilação Atrial 
 

A) Estratégia de Busca de Estudos  
Consulta às bases bibliográficas PubMed (acesso on-line via www.nlm.nih.gov), 
LiLaCS (acesso on-line via www.bireme.br), EMBASE (acesso on-line via site 
da internet da Biblioteca da Faculdade de Medicina da USP) e dos periódicos 
biomédicos disponíveis no Portal CAPES (disponibilizado nas universidades 
pelo Governo do Brasil), bem como naqueles com pleno texto em OVID (acesso 
on-line via www.portaldapesquisa.com.br/fmusp), via pesquisa simplificada 
indexando “maze procedure” AND “atrial fibrillation” no título, palavras-chave 
ou no texto do abstrato e “clinical trial”; no período de 1995 a dezembro de 
2005. 
 

B) Qualificação de evidências 
 
Tabela 29: Critérios de inclusão de pacientes nos estudos individuais: 
 

NYHA 
���������   
pré-op  

7��������
���"'����
�����
����

Primeiro Autor 
do Estudo, Ano(s) 
  % ou 

(média) 
(%) ���

a�

Define Fibrilação Atrial, FA, crônica 
  

Define indicação da(s) cirurgia(s)  
  

Abreu, 2005 100 16,6   FA crônica permanente refratária 
sintomática Doença valvar mitral reumática 

Akpinar, 2003 ‘(2,81) nr   FA crônica Doença valvar mitral requerendo cirurgia 
aberta 

Albage, 2000 77 54   
FA crônica ou paroxística sintomática 
incapacitante refratária a 3 ou + 
medicamentos e/ou cardioversão elétrica  

Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta ou eventos tromboembólicos 

Bando, 2002, 2005 41 nr   FA crônica ou paroxística requerendo 
anticoagulação Doença valvar mitral 

Bauer, 2001 nr nr  FA crônica sintomática 
Doença valvar ou arterial coronariana 
requerendo cirurgia eletiva, ser possível 
abordar por mini-toracotomia 

Benussi, 2002 40,2 11,4 nr 
FA crônica ou intermitente, refratária ou 
sintomática, com ao menos 6 meses de 
duração 

Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta eletiva 

Benussi, 2005 40 na   

FA crônica ou intermitente, refratária ou 
sintomática, com ao menos 6 meses de 
duração ou houve falha da ablação 
percutânea 

Doença valvar mitral requerendo cirurgia 
primária 

Brick, 2001 100 18,5   FA crônica ou paroxística sem êxito em 
duas ablações endocárdicas 

Doença valvar mitral, defeito septal ou 
canal congênito e 33% como cirurgia 
isolada 

Chen, 2001, 2005 80 nr   FA perdurando mais de um mês Doença valvar mitral 

Chen, 2004 nr 40   FA crônica sem êxito de medicamentos e/ou 
cardioversão elétrica 

Miectomia para cardiomiopatia dilatada 
sem ou com doença valvar aórtica ou 
tricúspide, em 30% dos pacientes era não 
obstrutiva 

Chiappini, 2004 ‘(2,7)     FA crônica 
Chiappini, 2003a ‘(2,8) nr   FA crônica 

Chiappini, 2003b 88 nr   FA crônica 

Doença valvar mitral, mitrotricúspide, 
mitroaórtica ou septo e tricúspide 
congênito, requerendo cirurgia aberta, 
sem ou com doença arterial coronariana 

Cox, 1996, 2000 nr 9 nr 

FA crônica ou intermitente, refratária ou 
sintomática, com ao menos 6 meses de 
duração, ou com história de 
tromboembolismo 

33% com doença cardíaca requerendo 
cirurgia aberta concomitante ou 67% FA 
isolada 

Damiano, 2003 nr nr   FA crônica ou intermitente, refratária ou Doença coronária requerendo cirurgia 
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NYHA 
���������   
pré-op  

7��������
���"'����
�����
����

Primeiro Autor 
do Estudo, Ano(s) 
  % ou 

(média) 
(%) ���

a�

Define Fibrilação Atrial, FA, crônica 
  

Define indicação da(s) cirurgia(s)  
  

sintomática, com ao menos 6 meses de 
duração 

aberta e em 15% CABG concomitante 
com operação de doença valvar mitral 

De Lima, 2004 70 0 na FA com ao menos 6 meses de duração Doença valvar mitral requerendo cirurgia 
eletiva 

Deneke, 2002  nr nr   

FA com ao menos 1 ano de duração e ao 
menos dois tratamentos sem êxito de 
medicamentos e/ou cardioversão elétrica 
seis meses antes da cirurgia maze 

Doença valvar mitral com regurgitação, 
estenose ou ambas 

Doll, 2003 ‘(2,5) 9 nr FA crônica ou paroxística sintomática 

Doença valvar mitral, mitrotricúspide, 
mitroaórtica, aórtica, doença arterial 
coronariana ou defeito septal congênito e 
uma como cirurgia isolada 

Doukas, 2005 ‘(2,5) 0 na 

FA crônica permanente com ao menos 6 
meses de duração e refratária ao menos a 
dois medicamentos antiarrítmicos e/ou 
cardioversão elétrica 

Doença valvar mitral 

Fasol, 2005 nr nr   FA crônica com ao menos 6 meses de 
duração Doença valvar mitral requerendo cirurgia 

Fukada, 1998 nr nr   Ocorrência de FA Doença valvar requerendo cirurgia 
Gaita, 2005 ‘(2,7) nr   Ocorrência de FA permanente Doença valvar requerendo cirurgia 

Gammie, 2005 nr nr   Ocorrência de FA permanente Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta 

Gaynora1, Ishii 9 nr   
Gaynora2       

FA crônica ou paroxística sintomática 
  

Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta ou 59% FA isolada  

Gaynorb nr nr   FA crônica ou paroxística sintomática Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta ou 25% FA isolada 

Geidel 90 35 nr FA com ao menos 6 meses de duração Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta 

Gillinov 13 5,6 nr FA crônica ou paroxística Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta 

Gillinov 25 15 nr FA crônica ou paroxística Doença valvar mitral requerendo cirurgia 

Gregori 100 15 Si
m 

FA com ao menos 1 ano de duração e ao 
menos dois tratamentos sem êxito de 
medicamentos e/ou cardioversão elétrica 

Doença valvar mitral requerendo cirurgia 

Guang, 2002 57,3 1 nr 

FA crônica ou intermitente, refratária ou 
sintomática, com ao menos 1 ano de 
duração, ou com história de 
tromboembolismo 

Doença valvar mitral reumática 

Guden, 2002 ‘(2,8) 6 nr FA crônica com ao menos 6 meses de 
duração 

Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta 

Handa, 1999, 
Schaff, 2000 77 0 na FA crônica ou paroxística recorrente Doença valvar mitral 

Hornero, 2004 nr 14,1 nr 
FA crônica permanente com ao menos 3 
meses de duração e refratária ao menos a 
dois medicamentos antiarrítmicos 

Doença valvar mitral, mitrotricúspide, 
mitroaórtica ou combinada com doença 
arterial coronariana, ou defeito septal ou 
canal congênito 

Isobe, 1998 nr 7 nr FA com ao menos 6 meses de duração Doença valvar mitral 
Isobe, 2001  nr nr   FA com ao menos 6 meses de duração Doença valvar mitral 

Izumoto, 2000 ‘(2,5) nr   FA crônica permanente com ao menos 3 
meses de duração 

Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta eletiva 

Jatene, 2000 100 0   FA com ao menos 1 ano de duração Doença valvar mitral reumática 

Jessurun, 2000 nr 0 na FA crônica ou intermitente ou com história 
de tromboembolismo FA isolada sem doença cardíaca estrutural 

Jessurun,2003 nr nr   FA crônica ou paroxística Doença valvar mitral requerendo cirurgia 

Kalil, 2002 70,3 0 na FA crônica com ao menos 6 meses de 
duração Doença valvar mitral requerendo cirurgia 

Khargi, 2003 nr nr   FA crônica com ao menos 6 meses de 
duração Doença valvar mitral requerendo cirurgia 

Khargi, 2004 nr nr   FA crônica com ao menos 6 meses de 
duração 

Doença arterial coronariana requerendo 
cirurgia 

Kim, 1999 nr 19 Si
m 

FA com ao menos 1 ano de duração e ao 
menos dois tratamentos sem êxito de Doença valvar mitral reumática 
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NYHA 
���������   
pré-op  

7��������
���"'����
�����
����

Primeiro Autor 
do Estudo, Ano(s) 
  % ou 

(média) 
(%) ���

a�

Define Fibrilação Atrial, FA, crônica 
  

Define indicação da(s) cirurgia(s)  
  

medicamentos ou com história de 
tromboembolismo 

Knaut, 2002 iv 
excluída nr   FA crônica permanente Doença cardíaca requerendo cirurgia 

aberta eletiva 

Kondo, 2003 nr 23 nr FA crônica permanente ou com história de 
tromboembolismo 

Doença valva mitral requerendo cirurgia 
aberta e 6% Maze isolada 

Kress, 2002 nr nr   FA crônica permanente Doença valva mitral requerendo cirurgia 
aberta 

Kress, 2004 nr nr   FA crônica permanente Doença valva mitral requerendo cirurgia 
aberta 

Lee, 2001 nr nr   Ocorrência de FA Doença valvar mitral 
Lee, 2001 nr nr   Ocorrência de FA Doença valvar mitral 

Loennerholm, 
2000 nr nr   Ocorrência de FA crônica ou paroxística 

com sintomas intoleráveis 

Doença valvar, arterial coronariana ou 
defeito congênito requerendo cirurgia 
aberta 

Maessen, 2002 nr nr   FA crônica ou paroxística com sintomas 
Doença valvar, arterial coronariana ou 
ambas requerendo cirurgia aberta com ou 
sem CEC 

Manasse, 2003 67,3 24 nr 
FA crônica permanente ou persistente com 
sintomas incapacitantes, com ao menos 6 
meses de duração, refratária à cardioversão 

Doença valvar, arterial coronariana ou 
ambas requerendo cirurgia aberta e 1% 
FA isolada 

Mantovan, 2003 nr nr   FA crônica ou paroxística 
Doença valvar, defeito congênito ou 
patologias associadas requerendo cirurgia 
aberta 

Melo ‘(2,9) 10 nr FA crônica ou paroxística 
Doença valvar, arterial coronariana ou 
ambas requerendo cirurgia aberta e 3% 
FA isolada 

Millar/Arcidi, 
2000 57 16 nr FA crônica refratária Doença cardíaca valvar requerendo 

cirurgia aberta e 1/3 Maze isolada 

Mohr,Doll, 2002 nr 2 nr FA crônica permanente ou persistente com 
sintomas incapacitantes 

Doença valvar, arterial coronariana ou 
patologias associadas requerendo cirurgia 
aberta e 32% FA isolada 

Mokadam, 2004 
H �
�I ���?��� 0 na Ocorrência de FA 

Doença valvar, arterial coronariana ou 
patologias associadas requerendo cirurgia 
aberta e 57% FA isolada 

Nakajima, 2002 14 10 nr Ocorrência de FA 
Doença valvar mitral, mitrotricúspide, 
mitroaórtica ou com doença arterial 
coronariana, operados sobreviventes 

Ninet, 2005 nr nr   FA crônica ou paroxística 
Doença valvar mitral, mitrotricúspide, 
mitroaórtica, doença arterial coronariana 
ou defeito septal congênito 

Nitta, 1999 
39 

H �

�I ���?���
nr  FA crônica Doença valvar requerendo cirurgia aberta 

Pasic, 2001 nr nr   FA crônica  Doença valvar ou arterial coronariana, ou 
combinadas 

Patwardhan, 1997 nr nr  FA crônica Doença valvar mitral reumática 
requerendo cirurgia aberta 

Prasad, 2003 nr nr   FA crônica permanente ou persistente com 
ao menos 6 meses de duração 

Doença valvar, doença arterial 
coronariana ou defeito septal congênito 

Raanani, 2001 
[Tirone background] 

87 8,6 nr FA crônica permanente ou persistente 
Insuficiência valva mitral com ou sem 
patologias associadas, requerendo 
cirurgia aberta 

Raman, 2003 nr 1 Si
m FA crônica, paroxística ou flutter Doença valvar, doença arterial 

coronariana ou defeito septal congênito 

Ruchat, 2002 ‘(2,8)  nr   FA crônica sintomática refratária com ao 
menos 6 meses de duração 

Doença cardíaca requerendo cirurgia 
eletiva sob circulação extra-corpórea 

Ryan, 2004 nr         

Salzberg, 2005 nr nr   FA de “longa” duração, incluindo 
paroxística. 

Doença valvar mitral, mitroaórtica ou 
mitrotricúspide requerendo cirurgia 
aberta, 21% com doença arterial 
coronariana 
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NYHA 
���������   
pré-op  

7��������
���"'����
�����
����

Primeiro Autor 
do Estudo, Ano(s) 
  % ou 

(média) 
(%) ���

a�

Define Fibrilação Atrial, FA, crônica 
  

Define indicação da(s) cirurgia(s)  
  

Sandoval, 1996 62 nr  FA com ao menos 6 meses de duração Doença valvar ou defeito septal congênito 

Schuetz, 2003 nr nr   FA crônica  Doença valvar, arterial coronariana ou 
ambas, requerendo cirurgia aberta 

Sie, 2004 86 8 nr FA com ao menos 1 ano de duração Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta 

Starck, 2003 
Hemmer, 2001 nr nr   FA crônica ou paroxística recorrente Doença valvar ou arterial coronariana 

requerendo cirurgia aberta 

Sueda, 2001 nr nr   FA com ao menos 1 ano de duração Doença valva mitral requerendo cirurgia 
aberta 

Takami, 1999 nr nr  FA crônica  Doença valvar requerendo cirurgia aberta 

Theodoro, 1998 100 39  FA crônica ou flutter atrial refratários com 
ao menos 6 meses de duração 

Defeito congênito do coração direito 
requerendo cirurgia aberta 

Thomas, 2003 nr nr  
FA crônica ou paroxística refratária ao 
tratamento com ao menos 6 meses de 
duração 

Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta e 33% FA isolada 

Vasconcelos, 2004 nr 73,3 Si
m FA com ao menos 6 meses de duração Doença valvar mitral reumática 

requerendo cirurgia aberta  

Wellens, 2002 nr nr   
FA crônica ou paroxística refratária ao 
tratamento com ao menos dois 
medicamentos 

Doença valvar mitral requerendo cirurgia 
aberta 

Williams, 2001 nr 2 nr FA crônica  Doença cardíaca requerendo cirurgia 
aberta 

Wolf, 2005 nr 2 nr FA crônica permanente ou persistente e 
sintomática 

FA isolada por toracovideoscopia sem 
CEC 

Zembala, 2003 nr nr   FA crônica  Doença valva mitral requerendo cirurgia 
aberta 

Takami, 2001  nr nr     FA crônica Doença valvar mitral, aórtica ou 
tricúspide 

 
 
Tabela 30: Desenho dos estudos individuais por grupos de pesquisa: 
 

Legenda: SC = Série de casos, prospectivas (quando indicada no texto ou relatou consentimento 
informado ou obteve aprovação da Comissão de Ética), senão retrospectivas. 

ECA = estudo controlado com alocação aleatória de pacientes 
CS = Técnica de corte e sutura 
RF = Técnica utilizando dispositivo de RadioFreqüência 
RF Irr = Técnica utilizando dispositivo de RadioFreqüência com Irrigação 
MO = Técnica utilizando dispositivo de MicroOndas 
Crio = Técnica utilizando dispositivo de Crioablação 
BPA# = Técnica com lesão BiAtrial preservando ambas aurículas 
RDA ##= Técnica com lesão Radial BiAtrial simplificada com Crioablação 
* = Técnica por acesso minimamente invasivo 
  

Primeiro 
 Autor  Ano Grupo / Clínica 

Desenho 
do estudo Inter-venção 

���
��)��

����
�����	�

� � � País   )�*� )�*�
Khargi 2004 Bergmannsheil Alemanha SC prospectivo RFIrr A4� C�

Deneke 2002 Bergmannsheil Alemanha 
Estudo Controlado 
Aleatório RF ,7� ,7�

Pasic 2001 Berlin Alemanha SC prospectivo RF .1� C�
Knaut 2002 Dresden U Alemanha SC retrospectivo MO 5C5� C�
Geidel 2003 Hamburg Alemanha SC retrospectivo RF 5-� C�
Doll 2003 Leipzig Alemanha SC retrospectivo CS+crio 51� C�

Mohr,Doll 2002 Leipzig Alemanha 

Estudo Controlado 
Aleatório 
minitoracotomia X 
convencional RF 5A.� C�

Schuetz 2003 Munich Alemanha 
Estudo Controlado 
Aleatório MO 5.� ,-�
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Primeiro 
 Autor  Ano Grupo / Clínica 

Desenho 
do estudo Inter-venção 

���
��)��

����
�����	�

� � � País   )�*� )�*�

Starck 2003 

Sana 
Herzchirurgische 
Klinik Alemanha SC retrospectivo RF ,CC� C�

Khargi 2003 
Bergmannsheil e 
Haga 

Alemanha e 
Holanda SC retrospectivo RFIrr 47� C�

Raman 2003 Victoria Australia SC prospectivo RF ,A5� C�
Thomas 2003 Sidney Australia SC retrospectivo RF ./� C�

Fasol 2005 

IMC-International 
Innovative Medical 
Care Center Austria SC retrospectivo RFIrr ,C� C�

Wellens 2004 Onze-Lieue-Vrouw Bélgica SC retrospectivo RF AC� C�

Brick 2001 
BSB Sta.Luzia e 
Cardioclínica Brasil SC retrospectivo MO 5/� C�

De Lima 2004 IC-UFRGS Brasil 
Estudo Controlado 
Aleatório CS+eletrocoag 5C� ,C�

Kalil 2002 IC-UFRGS Brasil SC prospectivo CS ,7� C�

Abreu 2005 InCor-HC/FMUSP Brasil 
Estudo Controlado 
Aleatório RFIrr .5� 51�

Vasconcelos 2004 InCor-HC/FMUSP Brasil 
Estudo Controlado 
Aleatório CS ,7� ,.�

Jatene 1999 InCor-HC/FMUSP Brasil SC retrospectivo CS 5C� A7�
Gregori 1995 Londrina-Paraná Brasil SC retrospectivo CS 5C� C�
Raanani 2001 Toronto U Canada SC retrospectivo CS ./� ./�

Guang 2002 

Xijing Hospital, 
4th Military 
Medical U China SC prospectivo RF -4� 1/�

Sandoval 1996 
Shaio Clinic de 
Bogotá Colombia SC prospectivo CS 5,� C�

Hornero 2003 Valencia U Espanha SC prospectivo RF 17� C�
Sie 2004 Isala Holanda SC retrospectivo RFIrr 5CC� C�
Maessen 2002 Maastricht Holanda SC prospectivo MO 5.� C�

Jessurun 2003 St Antonius H Holanda 
Estudo Controlado 
Aleatório CS 57� ,C�

Jessurun 2000 St Antonius H Holanda SC prospectivo CS .,� C�

Doukas 2005 Leicester Inglaterra 
Estudo Controlado 
Aleatório RF -4� .1�

Gaita 2005 Asti-Rozzano Itália 
Estudo Controlado 
Aleatório Crio 3 tipos ,C7� C�

Manasse 2003 Humanitas Milan Itália SC prospectivo CS+crio -7� C�

Chiappini 2004 
Orsola-Malpighi-
Bolonga U Itália SC prospectivo CS AC� C�

Chiappini 2003 
Orsola-Malpighi-
Bolonga U Itália SC retrospectivo? MO ,C� C�

Chiappini 2003 
Orsola-Malpighi-
Bolonga U Itália SC retrospectivo? RF .C� C�

Mantovan 2003 Padova U Itália SC prospectivo RF ,CA� 5/�
Benussi 2005 S Raffaele-Milan Itália SC prospectivo RF_novel -C� C�

Benussi 2002 S Raffaele-Milan Itália SC prospectivo 
RF 
(ThermaL&Cob) ,A5� C�

Patwardhan 1997 
Seth G.S. e Kem, 
Mumbai Índia 

SC prospectivo(contr. 
históricos) RF ,1� 54�

Kondo 2003 Aomori Japão SC retrospectivo CS+crio A,� C�
Sueda 2001 Hiroshima Japão SC prospectivo CS+crio ,5� C�
Izumoto 2000 Iwate UM Japão SC prospectivo CS ,C.� C�

Bando 
2003, 
2005 NCC Osaka Japão SC prospectivo CS+crio ,17� 5CC�

Nakajima 2002 NCC Osaka Japão 
SC pareado 
retrospectivo CSK+Crio 55C� C�

Isobe 2001 NCC Osaka Japão 
Sc histórico 
retrospectivo 

CS MazeIII x 
BPA# 14� C�

Isobe 1998 NCC Osaka Japão SC prospectivo CS+crio AC� C�

Nitta 1999 
Nippon Medical 
School Japão SC retrospectivo 

CS MazeIII x 
RDA##+crio  5A� C�
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Primeiro 
 Autor  Ano Grupo / Clínica 

Desenho 
do estudo Inter-venção 

���
��)��

����
�����	�

� � � País   )�*� )�*�

Takami 1999 Nagoya Japão SC retrospectivo 
CS MazeIII x 
Maze parcial 7C� C�

Fukada 1998 Sapporo Japão SC retrospectivo CS+crio 5-� C�
Lee 2001 Ulsan  Japão SC retrospectivo CS+Crio 7A� C�
Lee 2001 Ulsan  Japão SC retrospectivo CS AC� C�
Kim 1999 Seoul NC Korea SC retrospectivo CS /7� C�

Ninet 2005 
Europa e Washingt 
U MultiCentro SC prospectivo MO ,CA� C�

Zembala 2003 Silesian Polônia SC retrospectivo MO .5� C�

Melo 2000 Carnaxide Portugal 
SC Multi-Centro 
prospectivo RF 47� C�

Albage 2000 Karolinska Suécia SC retrospectivo CS 54� C�
Loennerholm 2000 Uppsala Suécia SC retrospectivo CS .-� C�

Bauer 2001 Zürich e Kerckhoff 
Suíça e 

Alemanha SC prospectivo CS mini-maze /5� C�
Ruchat 2002 Lausanne Suiça SC prospectivo RF .C� C�
Chen 2005 Sun Yat Sen U Taiwan SC retrospectivo RF --� C�
Chena 2004 Sun Yat Sen U Taiwan SC prospectivo RF+crio 1,� C�
Chenb 2004 Sun Yat Sen U Taiwan SC retrospectivo CS ,C� C�
Chen 2001 Sun Yat Sen U Taiwan SC prospectivo RF+crio 4,� 71�

Akpinar 2003 Istanbul Turquia 
Estudo Controlado 
Aleatório portaccess* RF  AA� A.�

Guden/Akpinar 2003 Istanbul Turquia 

SC prospectivo 
BiAtrial X Átrio 
Esquerdo RFIrr  ,C7� C�

Gillinov 2005a Cleveland USA SC retrospectivo RF +crio 7,A� C�
Gillinov, 
McCarthy 2005b Cleveland USA SC retrospectivo CS+crio 54A� C�
Wolf 2005 Cleveland USA SC prospectivo RF*video 5/� C�

Mokadam 2004 
Cleveland & 
Washington U USA SC prospectivo RF AC� C�

Williams 2001 

Columbia, 
Colorado e 
Michigan USA SC prospectivo RF .1� C�

Ryan 2004 Dallas USA SC retrospectivo RF /C� C�
Millar/Arcidi 2000 LDS USA SC retrospectivo CS --� C�
Gammie 2005 Maryland USA SC retrospectivo CS+crio A1� C�

Schaff 2000 Mayo Clinic  USA 
SC retrospectivo, revê 
dados de Handa CS 55,� C�

Handa 1999 Mayo Clinic  USA SC retrospectivo CS A-� 71�

Theodoro 1998 Mayo Clinic  USA SC retrospectivo 
CS 
Direitocongênitos 55� C�

Kress 2004 MidWest Heart USA SC prospectivo MO 5/� C�
Kress 2002 MidWest Heart USA SC retrospectivo RF 5A� C�

Salzberg 2005 
Mount Sinai New 
York USA SC retrospectivo RF+crio /A� C�

Gaynora1, Ishii 2004 Washington U USA SC prospectivo CS 5.C� C�
Gaynora2 2004 Washington U USA SC prospectivo RF A4� C�
Gaynorb 2004 Washington U USA SC prospectivo RF .C� C�
Damiano 2003 Washington U USA SC prospectivo RF+MO ./� C�

Prasad 2003 Washington U USA SC retrospectivo 
CS Isolada X 
adjunctiva ,-1� C�

Cox/Damiano 2000 Washington U USA SC retrospectivo CS A.4� C�
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Tabela 31: Desenho dos estudos por tipo de intervenções estudadas: 
 Legenda: vide Tabela 30. 
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 Quadro16: Principais variáveis de mensuração de resultados de eficácia e segurança 
 
4�	����"��������"�� Definição 
Restauração do 
ritmo sinusal 

Número de pacientes em ritmo sinusal após a cirurgia, em geral, 
aos 12 meses (ou último seguimento)  

Mortalidade 
precoce 

Número de mortes dentro dos primeiros 30 dias após a cirurgia ou 
durante esta internação, ou mesmo após, e relacionadas à cirurgia 
e, em geral, os que ocorreram até o último seguimento 

Necessidade de 
marcapasso 

Número de pacientes requerendo marcapasso permanente após a 
cirurgia 

Sangramento pós-
operatório 

Número de pacientes apresentando complicação de sangramento 
grave, requerendo atenção ou re-intervenção 

Acidente vascular 
trombo-embólico 

Número de pacientes apresentando complicação com acidente 
vascular cerebral ou outro evento isquêmico transitório grave após 
o procedimento cirúrgico (em geral, dentro dos primeiros 30 dias) 

Necessidade de 
medicamentos 

Número de pacientes requerendo anticoagulantes (exceto aqueles 
com válvulas mecânicas) ou anti-arrítmicos 6 meses após a 
cirurgia 

Curva de 
sobrevida atuarial 
(Kaplan-Meier) 

Estimativa de probabilidades condicionais de ocorrência de um 
evento, sobrevivência ou outro, relativas ao tempo em intervalos, 
nos quais os dados são observados (censoring, assume o limite do 
momento da observação, ignora se o paciente morre em algum 
momento após)  
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C) Metodologia de análise 
 
Embora a probabilidade de ocorrência de um evento seja uma quantidade teórica, esta 
probabilidade pode ser estimada pela representação de experiências, desde que as 
condições do estudo sejam claramente delineadas para serem reprodutíveis. Assim, 
intuitivamente a taxa empírica de um evento, ou resultado, encontrada em um estudo 
clínico, nos permite aproximar uma medida, a probabilidade que este evento ocorra, e 
sua incerteza, nas condições descritas no referido estudo.  
 
A revisão sistemática dos vários estudos mensurando um mesmo tipo de resultado, sob 
as diversas condições implícitas, locais, instituições, equipes de cirurgia, tipos de 
pacientes e qualidade dos desenhos destes estudos, pode permitir “ver” a(s) diferença(s) 
e apreciar suas variações. Assim, o primeiro estudo publicado, ou aquele comportando a 
maior informação sobre o resultado específico, pode ser considerado a primeira 
probabilidade de ocorrência do resultado em teste, probabilidade a priori, e a 
informação do segundo estudo poderá testar e ajustar esta probabilidade de ocorrência 
do resultado, probabilidade a posteriori. A seqüência dos conhecimentos sobre este 
resultado específico, gerados nos estudos subseqüentes, pode permitir construir uma 
síntese quantitativa ou meta-análise, no caso de condições relativamente homogêneas. 
Quanto menor for a variabilidade observada, maior será a informação sobre o resultado 
específico, e a síntese será mais aproximada da probabilidade efetiva de ocorrência do 
evento estudado. 
 
Assim, com o auxílio do software FastPro, cada estudo foi introduzido na análise como 
como um perfil refletindo o número de sucessos alcançados no último seguimento 
publicado. Isto permitiu estimar as probabilidades e a variabilidade da estimativa para 
cada estudo.  
 
A análise principal, cenário de base, incluiu os estudos comparativos, nos quais 
estimou-se a diferença entre as probabilidades de ocorrência do evento estudado entre 
os pacientes submetidos à cirurgia maze e aqueles sem esta intervenção. Também 
denominada análise por intenção de tratamento, considera a taxa de sucessos 
relativamente ao total de pacientes incluídos inicialmente em cada braço do estudo. 
 
Em segundo lugar, a análise de sensibilidade do melhor cenário, incluiu o ajuste pelo 
tamanho da amostra que efetivamente alcançou o último seguimento, completers, 
mensurando o grau de sucessos comparativamente aos pacientes à risco disponíveis no 
dito mês de seguimento. 
 
Em terceiro lugar foi realizada uma análise de sensibilidade do cenário publicado, onde 
optamos por considerar cada estudo como braços isolados, descrever as probabilidades 
hipotéticas, visando conhecer e testar a variabilidade e a heterogeneidade entre os 
estudos não controlados, que constituem a maioria das informações disponíveis neste 
momento. 
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D) Resultados 

1º.) Análise principal: Cenário de base, geral, estudos controlados 
 

Entre 1995 e dezembro de 2005, encontramos quinze estudos comparativos, 
avaliando o total de 799 pacientes e 690 controles, oito dos quais apresentavam desenho 
com alocação aleatória para os grupos, incluindo: 270 pacientes com maze e 178 sem 
esta intervenção. Além destes, há três séries de casos, prospectivas, que incluíram 384 
pacientes com maze e 314 sem esta intervenção, bem como três séries de casos, 
retrospectivas, incluindo 106 pacientes com maze e 140 sem maze. 

 
Nos estudos comparativos, maze sob a técnica de corte e sutura foi estudada em 

três dos estudos randomizados, uma série prospectiva e três séries de casos em 
retrospectiva com 351 pacientes e 354 controles. Maze com o uso de radiofreqüência foi 
estudada em quatro outros estudos randomizados, uma série prospectiva e três séries de 
casos em retrospectiva com 385 pacientes e 239 controles. O último estudo 
randomizado estudou maze com o auxílio da técnica com micro-ondas incluindo 24 
pacientes e 19 controles.  

 
Dois estudos, dentre os quatro realizados no Brasil, dois randomizados (uma 

série controlada retrospectiva com maze por corte e sutura e um estudo controlado 
aleatório com radiofreqüência), foram realizados no InCor-HC/FMUSP incluindo 57 
pacientes e 42 controles, ou seja, 8% dos conhecimentos comparativos publicados no 
mundo. A primeira série coincidiu com um terceiro estudo publicado no Brasil, ambos 
publicados em 1995. Este terceiro estudo foi uma série de 20 casos com maze por corte 
e sutura, retrospectiva e sem controle, realizado na Universidade de Londrina. O quarto 
estudo comparativo brasileiro foi realizado no Instituto de Cardiologia-
HCPA/FMUFRGS incluindo 20 pacientes e 10 controles. Os demais estudos 
comparativos foram publicados por duas equipes da Alemanha, Bergmannsheil e 
Universidade de Munique, e um de cada nos centros Universidade de Toronto, Canadá; 
Hospital Xijing da 4ª. Universidade Military Medical da China; Hospital St Antonius da 
Holanda; Universidade Leicester da Inglaterra; Universidade de Padova da Itália; Osaka 
National Cardiovascular Centre do Japão e Mayo Clinic dos Estados Unidos. 

 
A análise do cenário de base com estes conhecimentos está resumida nas Figuras 

40 a 45 e tabelas No.s 32 a 35, a seguir. Observe que cada nome de estudo citado nas 
figuras encontra-se codificado conforme legenda citada na Tabela II descrevendo a 
técnica utilizada, o nome do primeiro autor, o ano de publicação e o tipo de estudo, bem 
como o número de meses de seguimento no qual a mensuração analisada foi estudada. 

 
A análise de sensibilidade da recuperação do ritmo sinusal em todos os estudos 

qualificados, mediante perfil de um braço, resume-se conforme apresentado na Figura 
40. 

 
As limitações deste resumo serão discutidas na seção final deste Anexo III). 
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Figura 40. Diferença de Probabilidade de observar pacientes no último seguimento, 
completers  

 
                 Desfavorece a cirurgia   Favorece a cirurgia  
 
 

 
 

Tabela 32. Diferença de probabilidade de 
observar pacientes completar o seguimento (ver 
Figura 1.) 
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Completers reflete a mortalidade 
pós-operatória e indica a 
capacidade de observar com igual 
cuidado os pacientes e os controles 
inclusos no estudo; é, idealmente, 
uma diferença de probabilidades 
nula, que aponta para a qualidade 
da informação publicada. Existe 
variação maior que ±20% desta 
qualidade como explícita na Figura 
1. entre 4 dos 8 estudos 
comparativos inclusos utilizando 
radiofreqüência. Isto, no entanto, 
não afetou o total geral de 
observações ao final do seguimento 
de 514 (64%) dentre os 799 casos e 
439 (64%) dentre os 690 controles. 

Favorece Maze 

 Intervalo com 95% de Confiança 
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Figura 41. Diferença na probabilidade de restaurar ritmo sinusal ao término do 
seguimento 
 
 

  
Tabela 33. Diferença na 
probabilidade de restaurar 
ritmo sinusal 
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Observe-se o aumento da incerteza refletida no aumento do intervalo com 95% de 
confiança ao redor das estimativas de recuperação do ritmo sinusal na análise dos 
completers versus intention to treat, na Figura 41 e Tabela 33. convertendo mais uma 
destas estimativas em diferenças não significativas. Isto também se reflete no teste χχχχ2 
para verificar a homogeneidade dos dados entre o grupo dos 15 estudos (Chi-square = 
50.16, d.f. = 14, p = 0.000005745 versus Chi-square = 92.27, d.f. = 14, p = 0, 
respectivamente), não chegando, porém, a influenciar a estimativa de diferença de 
probabilidade de recuperar o ritmo sinusal: 0,50 versus 0,48, ambas com intervalo com 
95% de confiança entre 0,39 a 0,57 ( sob distribuição beta (-1,1) e valor alpha = 164.79, 
beta = 193.31). Intervalo este que também compreende quaisquer das estimativas dos 
subgrupos, seja só entre os estudos da técnica de corte e sutura, só da técnica com 

Ritmo sinusal observado sobre os pacientes que 
iniciaram o estudo, intention to treat 

Ritmo sinusal em pacientes efetivamente 
observados, completers 
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utilização de radiofreqüência ou da análise restrita aos estudos com alocação aleatória 
de pacientes, favorecendo o uso da cirurgia maze, pela qual 39% a 57% dos paciente 
recuperariam o ritmo sinusal, conforme evidenciado na parte inferior da Figura 41. 
 
Figura 42. Diferença de probabilidade de Mortalidade total [seguimento] 

 
Tabela 34. Diferença na probabilidade de mortalidade total durante o seguimento 
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Enquanto o agregado de estudos 
utilizando a técnica de corte e sutura 
reduziu significativamente em 5% 
mortalidade versus nos estudos 
randomizados, onde não se observava 
diferença com os controles, o pool dos 
estudos com radiofreqüência mantém a 
tendência de mortalidade similar entre os 
grupos. Agregando-se todos os quinze 
estudos, a tendência de mortalidade é 
igualmente similar entre os grupos 
tratados e controles. 
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Figura 43. Diferença de probabilidade de ocorrência de sangramento peri-operatório post 
maze 

 
Tabela 35. Diferença na probabilidade de ocorrência de sangramento peri-operatório post maze 
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O agregado de estudos utilizando a técnica 
de corte e sutura aumentou 
significativamente, em média, de 4% mais 
sangramento versus uma estimativa de -3% 
nos estudos randomizados, diferença não 
significativa com os controles. O pool dos 
estudos com radiofreqüência mantém a 
mesma tendência de sangramento entre os 
grupos. Agregando-se todos os quinze 
estudos, a tendência de sangramentos é 
igualmente similar entre os grupos tratados 
e controles. 
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Figura 44. Eficácia em diminuir a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais ou evento 
embólico transitório no período peri-operatório  
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Um dos principais objetivos desta intervenção é prevenir a ocorrência de eventos 
trombo-embólicos. O agregado dos estudos com a técnica de corte e sutura reforça a 
evidência que maze efetivamente pode prevenir a ocorrência detes eventos em 4% a 
14% nos pacientes tratados, o que não ficava evidenciado apenas no sub-grupo dos 
estudos randomizados. O agregado dos estudos com radiofreqüência, no entanto, não 
demonstra diferença na prevenção da ocorrência de eventos trombo-embólicos 
comparativamente aos controles. Agregando-se todos os estudos, igualmente não se 
observa diferença na prevenção da ocorrência de eventos trombo-embólicos 
comparativamente aos controles. 
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Figura 45. Diferença de Probabilidade de requerer marcapasso 
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Embora quatro dos estudos utilizando a técnica de corte e sutura apontem para a 

tendência de utilizar mais marcapassos nos pacientes tratados, apenas a série 
retrospectiva japonesa aumentou esta tendência significativamente, em média, de 5% 
mais implantes de marcapasso. Isto contrasta com a estimativa de -2% no pool dos 
estudos randomizados, diferença não significativa com os controles, evidenciando o 
quanto estes pacientes diferem dos demais estudados [Bando et al., 2003 e 2005, 
também relatam implante de válvulas mecânicas em todos os pacientes]. Por isto, o 
regrupamento dos estudos com esta técnica resultou em uma estimativa igualmente 
significativa de 3% mais marcapassos implantados nos casos tratados. Retirando-se este 
estudo, a análise resulta no mesmo valor que a estimativa obtida apenas com os estudos 
randomizados. O pool dos estudos com radiofreqüência mantém a mesma tendência de 
utilização de marcapassos entre os grupos. Agregando-se todos os quinze estudos, a 
tendência de haver requerimento de marcapassos permanece similar entre os grupos 
tratados e controles. 
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2º.) Análise de sensibilidade: Cenário com todos estudos, probabilidade 
posterior de ocorrência de evento em cada grupo / braço de pacientes 
estudados 
Efetividade em restaurar o ritmo sinusal observada na análise como um braço 
incluindo as séries de casos sem controle 
 
 
 

 

 

 

 
Para a verificação e o estudo da variabilidade dos dados publicados, calculou-se a 
diferença de probabilidade de restaurar o ritmo sinusal utilizando cada conjunto de 
dados como um braço isolado, mantendo-se a técnica de meta-análise sob o modelo 
hierárquico Bayesiano. 
 
Entre os 632 controles, 374, 19 e 374, operados apenas com correção do problema da 
valva mitral subjacente e utilizados como comparadores nos estudos com técnica de 
corte e sutura, intervenções com micro-ondas e radiofreqüência, respectivamente, 
estimou-se uma probabilidade de 0,24 ±(intervalo de 0,17 a 0,31 com 95% de 
confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 54,923, com 14 graus de liberdade e p = 
0.0000008924). Isto representa que entre 17% até 31% dos pacientes recuperaram ritmo 
sinusal após sua cirurgia valvar, sem outras intervenções. 
 
Avaliando os 459 pacientes, em um estudo randomizado, três séries prospectivas e 
quatro séries de casos em retrospectiva, nos quais houve intervenções com micro-ondas 
para a correção da fibrilação atrial além da correção do problema da valvar, congênito 
ou arterial coronariano concomitante, observou-se a probabilidade de 0,60 ± 0,06 
(intervalo de 0,48 a 0,72 com 95% de confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 
66,333, com 7 graus de liberdade e p = 0). Ou seja, segundo estes dados, entre 48% até 
72% dos pacientes tratados com intervenções adicionais utilizando micro-ondas 
recuperaram ritmo sinusal.  
 
 
 
 

Figura 46. Probabilidade de restaurar ritmo 
sinusal nos controles 

Figura 47. Probabilidade de restaurar 
ritmo sinusal nos pacientes com 
intervenção utilizando micro-ondas 
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Figura 48. Efetividade em restaurar o ritmo sinusal observada na análise como um braço,  
Probabilidade de restaurar ritmo sinusal nos pacientes com intervenção utilizando radio-
freqüência 

 
 
Agregando-se as 32 séries de casos sem controles, 17 prospectivas e 15 retrospectivas, 
aos 7 estudos comparativos, um total de 3.029 foram estudados com tratamento 
cirúrgico maze por corte e sutura para a correção da fibrilação atrial além da correção do 
problema da valvar, congênito ou arterial coronariano subjacente. A probabilidade 
resultante foi de 0,71 ± 0,02 (intervalo de 0,66 a 0,76 com 95% de confiança; teste de 
homogeneidade Chi-square = 406,71, com 37 graus de liberdade e p = 0). Isto representa 
que entre 66% até 76% dos pacientes recuperaram ritmo sinusal após as intervenções 
maze e cirurgia para correção do problema estrutural subjacente. 
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No caso do uso de técnica com auxílio de radiofreqüência, um total de 3.039 pacientes 
foram estudados, descritos no 8 estudos comparativos e 28 séries de casos, 12 
prospectivas e 16 retrospectivas. A estimativa da probabilidade, com um braço, de 
recuperar o ritmo sinusal no agregado foi de 0,58 ± 0,03 (intervalo de 0,51 a 0,65 com 
95% de confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 673,43, com 35 graus de liberdade 
e p = 0). Isto representa que entre 51% até 65% dos pacientes recuperaram ritmo sinusal 
após as intervenções maze e cirurgia para correção do problema estrutural subjacente. 
 
Apesar da variabilidade distinta entre as três técnicas de maze, observa-se que os 
intervalos de confiança se sobrepõem denotando diferença não significativa entre a 
probabilidade de restaurar o ritmo sinusal. Comparativamente aos controles, esta análise 
reforça a diferença de probabilidades de cerca de entre 39% e 57% mais pacientes 
recuperar o ritmo sinusal estimada com o cenário de base, onde apenas os estudos 
comparativos são considerados. 
 
Figura 49. Efetividade em reduzir a dependência de medicamentos antiarrítmicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao examinar os 7 estudos comparativos e as 36 séries de casos como um braço (ver 
Tabela 8, a seguir) sob a técnica de meta-análise hierárquica Bayesiana, a probabilidade 
evidenciada no último seguimento foi em média de 0,23±0,02 (intervalo de 0,18 a 0,27 
com 95% de confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 356.61, d.f. = 42, p = 0; 
estimativas incluindo 592 pacientes requerendo antiarrítmicos dentre 3387 maze) 
comparativamente a 0,74±0,05 nos controles dos estudos comparativos (intervalo de 
0,63 a 0,81 com 95% de confiança; teste de homogeneidade Chi-square = 13.259, d.f. = 
6, p = 0.03910; considerando 198 pacientes requerendo antiarrítmicos dentre 311 
controles). Embora com este número reduzido de controles, as estimativas parecem 
robustas, pois ao analisar os sub-grupos por tipo de estudo ou assumindo uma 

Probabilidade de ainda necessitar medicamentos antiarrítmicos no último seguimento 
nas séries de casos maze com a técnica de corte e sutura, micro-ondas e radiofreqüência 
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probabilidade a priori, como chance simples de 0,50±0,05, não houve modificação 
significativa nos resultados da média da análise, modificando-se apenas a variabilidade 
em torno das estimativas (ver parte inferior da figura 49 e a 50 que segue, dos controles). 
 
 

 
Isto significa que entre 60 a 80% dos 
controles, apresentados nos estudos 
comparativos, necessitaram medica-
mentos antiarrítmicos. A efetividade 
das intervenções maze seria, então, 
estimada reduzir entre 30% até 60% 
a necessidade de utilização de 
medicamentos antiarrítmicos nos 
pacientes tratados, considerando a 
variabilidade e que em apenas a 
metade dos estudos houve 
publicação desta variável. 
 
  

 

Além disto, na Tabela 8 que segue, se pode observar o panorama das lacunas nestas 
publicações, o que nos conduz à discussão sobre as limitações nestas estimativas, como 
segue. 
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 Tabela 36. Uso de medicamentos 
antiarritmicos e anticoagulantes 
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Figura 50. Probabilidade de necessidade de medicamentos 
 antiarrítmicos nos controles apenas com cirurgia 
 valvar. 
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 Tabela 36. Uso de medicamentos 
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E) Discussão e Limitações 
 
As análises, de base e de sensibilidade, citadas acima estimaram probabilidades de 
ocorrência de eventos relevantes para uma visão panorâmica da literatura publicada 
sobre ablação maze para a correção da fibrilação atrial, entre 1995 e dezembro de 2005. 
As informações, para a maioria dos pacientes tratados com estas intervenções, se 
encontram relatadas em estudos pequenos e não controlados. As tabelas mostram 
explicitamente que variáveis importantes, como a gravidade dos casos, elencadas como 
operações anteriores e classificação de risco segundo escores New York, estão 
incompletas na literatura , impossibilitando a estratificação por estes parâmetros. Outras 
variáveis estão codificadas nr, não relatadas, nas tabelas a fim de transparecer a 
qualidade da publicação. Desta forma, estudos apresentando informação relevante em 
uma ou diversas variáveis foram qualificados para a análise com o conteúdo 
apresentado, evitando excluir pacientes tratados. O tipo de lesão realizada para o 
tratamento também variou entre os estudos, mas não isto afetou de maneira significativa 
o nível de heterogeneidade entre os estudos (ver teste de homogeneidade sob cada 
figura com agregação de estudos). Uma outra meta-análise (Reston, 2005, restrita aos 
seis primeiros estudos comparativos), analisou estes tipos de lesão separadamente e não 
encontrou diferenças significativas. Reston, 2005, utilizou duas outras medidas de 
efeito: h de Cohen, uma transformação arcsin de diferenças entre proporções, e as 
razões entre os logaritmos das chances de eventos, chegando às mesmas conclusões que 
o presente estudo apresentado no cenário de base. Embora as técnicas de estatística para 
meta-análise também agreguem e aumentem toda a heterogeneidade presente nas 
publicações, as estimativas de diferenças de probabilidade e probabilidade de ocorrência 
de eventos são mais próximas ao entendimento habitual do leitor, permitindo uma 
leitura mais crítica das análises. As lacunas reforçam a conclusão de que o 
conhecimento sobre esta tecnologia está incompleto. Sobretudo na última década, por 
estímulo da indústria, os vários grupos capacitados vêm publicando dezenas de 
pequenos estudos com as mesmas lacunas. Claramente, existe o requerimento de 
seguimento, a mais longo prazo, em estudos comparativos padronizados para avaliar 
probabilidade de recidivas e outros aspectos de segurança. Considerando que a 
tecnologia se encontra em evolução, é um alvo móvel que requer maior estruturação de 
relato de casos e controles. 
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