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RESUMO 

Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) pode ser definida como um processo que visa 

pesquisar as conseqüências da utilização das tecnologias na sociedade, fornecendo subsídios 

específicos que auxiliam na tomada de decisão. Alguns estudos vêm sendo realizados como as 

iniciativas da Organização Mundial da Saúde tal a Política de Medicamentos Essenciais e o 

Programa Internacional de Farmacovigilância do Centro Colaborador de Monitoramento 

Internacional da Segurança de Fármacos. Entre os estudos sobre medicamentos estão os 

Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM), que podem fornecer informações sobre o uso 

de medicamentos, contribuindo assim, para a avaliação da utilização dos medicamentos em 

uma sociedade. 

Este trabalho teve como objetivo principal a análise dos medicamentos mais 

informados no Banco de Preços em Saúde (BPS) durante o período de janeiro de 2004 a 

dezembro 2005. Desta forma, para o cumprimento deste objetivo foram identificados os 

medicamentos mais informados no BPS, considerando três diferentes instrumentos de medida 

de consumo; descrito a presença, ou não, dos fármacos mais informados nos elencos de 

medicamentos dos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e na 

RENAME 2006; identificado a diferença entre os registros das instituições de diferentes 

naturezas jurídicas; e identificado estratégias de busca de evidências científicas sobre eficácia 

e segurança dos fármacos mais informados no BPS. 

Foram identificadas diferenças entre os resultados ao serem utilizados os três 

instrumentos de medida de consumo. A comparação entre os três instrumentos de consumo 

reforça a afirmação anteriormente levantada. A Dose Diária Definida (DDD) é o melhor 

instrumento de medida de consumo, isso porque além de permitir a comparação de dados este 

instrumento não apresenta dificuldades de espaço, tempo e forma de apresentação do 

medicamento como os outros instrumentos apresentam. 

Os Estudos de Utilização de Medicamentos, especificamente, os estudos de consumo, 

são de grande validade para identificar prioridades de avaliação a partir da utilização de 

evidências científicas, além de servir de metodologia para monitoramento do consumo de 

tecnologias.  

 

Palavras chave: Estudo de Utilização de Medicamentos, Avaliação Tecnológica em Saúde, 

Medicamento, Medicina Baseada em Evidências, Vigilância Sanitária. 
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ABSTRACT 

Health Technology Assessment (ATS) can be defined as a process to search the 

consequences of the use of technology in society and plays an essential role in modern health 

care by supporting evidence based decision making in health care policy. In relation to 

medicines, initiatives of the World Health Organization as the Essential Drugs and Medicines 

Policy and Programme of the International Pharmacovigilance of Collaborating Center for 

International Monitoring Security of Drugs have been made. Pharmacoepidemiology, the 

study of the use and the effects of medicines, and more specifically Drug Utilization Studies 

(DUS) can provide information on the use of medicines, thus contributing to the evaluation of 

their use in society in order to achieve their best performance. 

This work analyzes the Brazilian Health-Price Databank (BPS), from January 2004 to 

December 2005. The BPS is a database with information on medicines costs in the private and 

the public sectors. Medicines were classified according to the Anatomical Therapeutic 

Chemical Classification (ATC). The most constantly informed medicines in the BPS were 

identified, according to the tendering specifications and sales volume. Analysis considered 

three different units of measurement of drug consumption: number of Defined Daily Dose, 

number of units tendered and the total sales value. It considered also their presence or not, in 

Pharmaceutical Assistance Programs of the Ministry of Health and Brazilian List of Essential 

Medicines (RENAME) 2006; identified the difference between the records of legal 

institutions of different nature; and identified strategies for search of scientific evidence on 

effectiveness and safety of the most medicines informed in BPS.  

Differences between the results of the three instruments for measuring consumption 

have been identified. The Defined Daily Dose (DDD) seems to be the best tool for measure 

consumption, because this instrument does not present difficulties of space, time and manner 

of presentation the medicine as the other instruments have and it´s possible to be used to 

compare data of different places and time.  

Drug Utilization Studies, specifically, the study of consumption, are of great value to 

identify priorities for assessment from the use of scientific evidence, as well as serve as a 

methodology to monitoring the use of technologies. 

 

Key words: Drug Utilization Studies, Health Technology Assessment, Medicine, Evidence-

based Medicine, Sanitary Surveillance. 
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JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho se justifica na medida em que pretende articular a Política de 

Medicamentos com alguns aspectos que informam a Avaliação de Tecnologias em Saúde, 

mais especificamente dos medicamentos. 

As informações concernentes ao consumo de medicamentos no Brasil e em 

regiões/localidades ainda são escassas e, na maioria das vezes, focadas em grupos 

farmacológicos, fármacos ou Programas de Assistência Farmacêutica específicos (Pontes 

Junior, 2007).  

Participando da pesquisa financiada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que buscou selecionar medicamentos para o monitoramento de qualidade, 

utilizando três diferentes fontes de dados e metodologia de EUM, obteve-se uma primeira 

aproximação, por um lado com as informações contidas (e não analisadas) no Banco de 

Preços em Saúde e, por outro lado, com os instrumentos de medida de consumo de 

medicamentos passíveis de serem utilizados nos EUM.  

Este trabalho utiliza dados provenientes da pesquisa supracitada e componentes da 

dissertação de Durval Martins Pontes Junior. Ele ainda está inserido em um projeto maior, 

financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ). 

Algumas perguntas foram orientadoras deste trabalho cuja continuidade será 

imperiosa. A primeira delas é saber quais os medicamentos mais “comprados”, de acordo com 

a esfera administrativa dos compradores. A segunda delas é se estes medicamentos possuem 

evidências científicas sobre sua eficácia e segurança de forma a justificar o gasto 

público/privado e se há diferença entre o registro de instituições de diferentes naturezas 

jurídicas. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
Nas sociedades contemporâneas, quando a doença se exprime como uma não-saúde, é 

esperado que os serviços de saúde sejam capazes de enfrentar esta adversidade, restaurando o 

estado de saúde. A dificuldade em ver a saúde como algo mais complexo - constituída por 

fatores multicausais - em prol da qualidade de vida dos indivíduos levou, em muitos países 

capitalistas, à medicalização das sociedades (Novaes, 2006).  

A medicina ganhou prestígio no século passado devido aos avanços no controle de 

doenças infecciosas e na área materno-infantil, à descoberta de novas técnicas, instrumentos e 

recursos diagnósticos (Duncan e Schmidt, 1999; Vianna e Caetano, 2002). A adoção de 

tecnologias é incentivada tanto pelos pacientes, que as vêem como sinal de qualidade e 

benefício para sua saúde, como pelos médicos, que as vêem como melhores formas de tratar 

seus pacientes. O incentivo ainda ocorre por parte daqueles que provêem os serviços, que 

consideram a tecnologia como um fator de prestígio profissional e social, sendo o diferencial 

competitivo para atrair bons profissionais e maior número de clientes. O incentivo maior é 

gerado no setor produtivo, por meio do marketing feito pelas indústrias de insumos 

tecnológicos (Vianna e Caetano, 2001a). É possível afirmar, assim, que atualmente a prática 

médica é cercada de avanços tecnológicos, propiciando aos profissionais de saúde e aos 

pacientes um maior número de opções de tratamento.  

Estes avanços, tornando-os menos invasivos ou mais rápidos em sua ação, têm 

facilitado sua incorporação na prática clínica (Vianna e Caetano, 2002). Entretanto, alguns 

autores alertam para o fato de que a medicina moderna é marcada pelo intervencionismo, por 

meio de tecnologias de alto risco e custo, sem conhecer, por vezes, os reais resultados de sua 

utilização e sem a comprovação de sua efetividade, podendo os riscos superar seus benefícios 

(Duncan e Schmidt, 1999). Ainda que o aumento do número de tecnologias produzidas e 

incorporadas, assim como o aumento de conhecimento sobre elas possa diminuir a 

mortalidade, alguns autores referem que os benefícios nem sempre se associam ao uso das 

tecnologias. Argumentam igualmente que muitas tecnologias sem eficácia comprovada são 

mais utilizadas, e que as comprovadamente eficazes podem ser utilizadas fora das condições 

para as quais foram estudadas (Krauss-Silva, 2003).  

A incorporação das novas tecnologias deve ser precedida de avaliação sistemática de 

sua eficácia e segurança, que devem informar as melhores opções de diagnóstico e tratamento, 

de forma a não favorecer a duplicidade de meios para os mesmos fins, o que pode acarretar 

custos desnecessários, transferidos para a sociedade, bem como comprometer a efetividade do 
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sistema de saúde (CONASS, 2007). Essa avaliação prévia à incorporação da tecnologia 

também é importante porque pode levar à modificação na prática médica cotidiana, na 

organização e reorganização dos serviços de saúde e na organização industrial dos setores 

produtores dessas tecnologias médicas (Vianna e Caetano, 2002).  

Sendo assim, a incorporação dos avanços tecnológicos pode ter conseqüências em 

distintos campos, tais como o ético, o profissional, social e o econômico (Blume, 1985; Banta, 

1991 apud Vianna e Caetano, 2001a). No campo ético ressaltam-se as discussões em relação à 

vida e à morte, nos experimentos em humanos e na limitada oferta destes recursos que podem 

levar à necessidade de escolha sobre quem será beneficiado pela tecnologia (Banta, 1991). No 

campo profissional, a introdução de inúmeras tecnologias na prática clínica pode levar à 

especialização do profissional a tal ponto que o indivíduo passa a ser visto por partes, e não 

como um todo em meio a um contexto, interferindo na relação médico-paciente tão 

importante para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. No campo social algumas críticas 

têm sido feitas sobre a real contribuição da inovação de determinadas tecnologias na obtenção 

de melhores resultados na saúde (Blume, 1985; Booth, 1985 apud Vianna e Caetano, 2001a). 

No campo econômico uma importante conseqüência para os sistemas de saúde tem sido o 

aumento crescente dos gastos devido à incorporação e utilização, muitas vezes acrítica, das 

tecnologias (Weintein, 1983; Banta et al, 1988 apud Vianna e Caetano, 2001a). 

Para que as tecnologias sejam utilizadas com o fim de tornar o sistema de saúde mais 

eficiente é preciso selecionar aquelas que devem ser financiadas e identificar as condições nas 

quais devem ser utilizadas (Krauss-Silva, 2003).  

Para Krauss-Silva (2004) muitos fatores levaram a necessidade da avaliação das 

tecnologias.  Fatores tais como o uso irracional das tecnologias, a larga utilização de 

tecnologias sem evidência científica, o uso das tecnologias em condições não ideais, a 

variação do uso de tecnologias sem variação nos resultados, o crescente número de 

tecnologias disponíveis e o aumento dos custos e conseqüente crise nos orçamentos do setor 

saúde. A autora aponta como motivo mantenedor desta crise o fato de que novas tecnologias 

nem sempre são melhores e geralmente mais caras. Desta forma, elas se sobrepõem às 

tecnologias já existentes aumentando, desnecessariamente, o número de procedimentos 

diagnósticos/terapêuticos e seus respectivos gastos. 

O conjunto de atividades relacionadas aos processos de avaliação, incorporação, 

difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias nos sistemas de saúde pode ser 

denominado como “gestão de tecnologias em saúde” (CONASS, 2007; Brasil, 2007). 



 8

Recentemente o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e 

Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (DECIT/SCTIES) 

formulou a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), na qual sua 

estratégia baseia-se “na ampliação da produção de conhecimentos científicos, como forma de 

subsidiar os gestores na tomada de decisão quanto à incorporação ou não de tecnologias nos 

sistemas de saúde” (Brasil, 2007).  
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CAPÍTULO II - CONCEITOS 

2.1. Tecnologia 

O termo tecnologia deriva do grego techne, um artefato, simplesmente algo esculpido - 

e logos, pensamento ou razão – ou seja, o estudo de algo (Bogo, 1998). Entretanto, a palavra 

pode ter significados diferentes dependendo do autor, tendo cada uma delas vantagens e 

desvantagens. Bogo (1998) identifica mais de dez definições que vão desde uma ferramenta 

ou máquina até um conjunto de idéias e estratégias. A autora exemplifica uma definição que 

enfatiza processos ao invés de uma visão apenas dos conhecimentos, habilidades e 

equipamentos e outra que destaca a disputa, o ambiente competitivo de múltiplos 

componentes os quais têm na operação da tecnologia, sendo elas respectivamente: 

1 - "O físico combinado com o intelectual, ou processos de 
conhecimento, pelos quais materiais de alguma forma são 
transformados em saídas (outputs) usados por outras organizações 
ou por subsistemas dentro da mesma organização" (Hulin e 
Roznowski, 1985, p.47 apud Bogo, 1998).  

2 – "Tecnologia é uma família de métodos para associar e canalizar 
outras entidades e forças, tanto humanas quanto não-humanas. (…) 
para a construção de um sistema relativamente estável (…) em um 
ambiente hostil ou indiferente” (Law, 1987, p.115 apud Bogo, 1998).  

 

A definição de tecnologia pode privilegiar o objetivo de produzir e vender produtos e 

serviços ou serem usadas para transformação do nosso ambiente, sendo elas respectivamente: 

3 - “Um conjunto de Know – how, habilidades e conhecimentos 
teóricos e práticos, com o propósito de produzir e vender produtos e 
serviços” (Burgelman e Rosemblon, 1989 apud Vianna e Caetano, 
2001a p.7).  

4 - "Tecnologia significa conhecimento sistematizado transformado 
em, ou manifestado por, ferramentas (...) são ferramentas ou 
sistemas de ferramentas por meio das quais nós transformamos o 
nosso ambiente, derivadas de conhecimento humano, para serem 
usadas para propósitos humanos " (Tornaztky e Fleischer, 1990, p.9 
apud  Bogo, 1998). 

 

 “A Tecnologia não é apenas uma coleção de artefatos físicos. É a aplicação objetiva 

do conhecimento organizado” (Banta, 1991 p. 2).  

Frente às várias possibilidades de conceituar tecnologia, Vianna e Caetano (2001a) 

ressaltam ser importante “... reter algumas características que permitam pensar e entender a 
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mudança tecnológica como um processo dinâmico...”. Essas características se dão em dois 

níveis de compreensão: O primeiro deles diz respeito à tecnologia como artefato propriamente 

dito, fisicamente descrito, e o segundo que chamam de “estoque de conhecimento” acumulado 

por uma organização ou país. 

Para Banta (1991), compreender a tecnologia, significa ter conhecimento sobre o 

artefato físico e de elementos culturais, econômicos, legais e políticos. 

 

2.2. Tecnologia em Saúde 

Baseando-se no fato de que a tecnologia pode ser definida como conhecimento, como 

já mencionado, pode-se dizer que a Tecnologia em Saúde pode ser um conhecimento aplicado 

em busca da prevenção, do diagnóstico, do tratamento e da reabilitação (CONASS, 2007). 

Tecnologia médica é definida pelo Escritório de Avaliação Tecnológica do Congresso 

Americano (Office of Technology Assessment – OTA) como todos os “medicamentos, 

equipamentos e procedimentos médico-cirúrgico usados no cuidado médico, bem como os 

sistemas organizacionais e de apoio mediante os quais este cuidado é dispensado” (OTA, 

1978:7 apud CONASS, 2007). Assim, para Vianna e Caetano (2001a), novas tecnologias 

incluem desde novos procedimentos até novos medicamentos e novas formas de organizar o 

cuidado em saúde. 

Há quem ainda critique as definições anteriores, dizendo que a conceituação feita é 

restrita, centrada na prestação da assistência. Um conceito mais ampliado, segundo eles, 

poderia englobar os conhecimentos, tanto daqueles que provêem o cuidado, quanto da 

comunidade, a fim de melhorar os níveis de saúde. Nesta nova conceituação, entram os 

conhecimentos incorporados a novos artefatos, a novos procedimentos e técnicas, novas 

formas de organizar o sistema, as tecnologias de informação, as práticas assistenciais e 

gerenciais, ou seja, todo um conjunto de intervenções (Vianna e Caetano, 2001a; Pepe et al, 

2006).  

Algumas tentativas de classificar as tecnologias em saúde vêm sendo realizadas por 

alguns autores. O Quadro 1 resume as principais categorias utilizadas por estes. 
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Quadro 1 - Tipologia das tecnologias em saúde. 
Natureza Material Objetivo no cuidado Complexidade Tecnológica* 

 
Estágio do Ciclo de 

Vida 
Fármacos e 
Imunobiológicos 
Ex.: antibióticos, 
vacinas, diuréticos1. 

 

Tecnologias de Prevenção 
– objetiva proteger contra 
doenças através da 
prevenção da ocorrência, 
na diminuição do risco da 
ocorrência ou da limitação 
da extensão e das seqüelas. 
Ex.: Vacinação, 
fluoretação da água 1, 2,3. 

Tecnologias de Alta 
Complexidade - Procedimentos 
que envolvem alta tecnologia e 
altos custos. Ex.: Cirurgias 1. 

Tecnologias Futuras 
– em estágio 
conceitual ou em 
estágios muito 
precoces de 
desenvolvimento1, 2,3. 

 
 

Equipamentos, 
dispositivos e 
outros materiais 
médico-hospitalar-
odontológicos - Ex.: 
Kits teste 
diagnósticos, 
marcapassos 
cardíacos, etc 1. 

 

Tecnologias de 
Rastreamento – objetiva 
detectar doenças, 
anormalidades ou fatores 
de risco associados em 
indivíduos assintomáticos. 
Ex.: Exame papanicolau, 
mamografia, dosagem de 
colesterol sérico 1. 

 

Tecnologias de Média 
Complexidade – Ações que 
procuram atender os principais 
problemas de saúde da 
população, e que possui a 
necessidade de profissionais 
especializados e recursos 
tecnológicos para a prática clínica 
e procedimentos. Ex.: 
Fisioterapia, exames de patologia 
clínica 1. 

Tecnologias 
Experimentais – em 
estágio de testes 
laboratoriais com 
animais ou culturas de 
células1, 2,3. 
 

Procedimentos 
médico-cirúrgicos - 
Ex.: cesariana, 
psicoterapia 2, 3. 

 
 
 
 

Tecnologias de 
Diagnóstico – objetiva 
identificar a causa e a 
natureza ou a extensão em 
um indivíduo com sinais e 
sintomas. Ex.: sorologia 
para HIV, raios –X 1, 2,3. 

Tecnologias de Baixa 
Complexidade – Conjunto de 
procedimentos que envolvem 
baixa complexidade – atenção 
básica – Ações de saúde que 
abrangem a proteção e a 
promoção da saúde, a prevenção, 
diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção. Ex.: 
Atenção pré-natal 1. 

Tecnologias 
Investigacionais – 
submetidas a 
avaliações clínicas 
iniciais (testes em 
humanos) 2,3. 
 

Sistemas de Apoio 
– Ex.: Sistemas de 
registro de sinais 
vitais, bancos de 
sangue2, 3. 

Tecnologias de 
Tratamento – objetiva 
melhorar ou manter a 
situação de saúde, evitando 
deteriorização posterior ou 
fornecer tratamento 
paliativo. Ex.: Uso de 
analgésicos em casos de 
câncer 1, 2,3. 

 Tecnologias 
Estabelecidas – 
consideradas pelos 
provedores como um 
padrão para uma dada 
condição e difundidas 
para uso geral1, 2,3. 

Sistemas 
Organizacionais - 
Ex.: Programas de 
qualidade total em 
saúde, 
configurações 
alternativas de 
cuidados de saúde 
(managed care) 1, 2,3. 

 

Tecnologias de 
Reabilitação – objetiva 
restaurar, manter ou 
melhorar a função e o bem 
estar de pessoas com 
deficiências físicas ou 
mentais. Ex.: Programas de 
exercícios para reabilitação 
coronariana pós-infarto 
agudo do miocárdio 1, 2,3. 

 Tecnologias 
Obsoletas/Abandona
das – Fora de uso. 
Substituídas por 
outras tecnologias, 
demonstradas serem 
inefetivas ou 
causadoras de 
danos1,2,3,4. 

Fonte: 1CONASS, 2007 (modificado), 2 Vianna e Caetano, 2001a; 3 Vianna e Caetano, 2002; e 
4 Banta, 1991. 
* Classificada segundo grau de complexidade geralmente possui relação com os custos. 
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Como supracitado, os medicamentos fazem parte da definição de tecnologia médica 

segundo a OTA. Os medicamentos, tecnologia de interesse deste estudo, podem ser definidos 

como um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Um medicamento é constituído por fármaco(s) 

(substância de ação farmacológica) em determinada apresentação.  

 

2.3. Ciclo de Vida das Tecnologias em Saúde 

As tecnologias possuem um Ciclo de Vida que possui etapas determinadas, mas não 

obrigatórias a serem seguidas. Esta trajetória serve para mostrar que as tecnologias não se 

comportam de modo uniforme ao longo do tempo.  

O Ciclo inicia com a pesquisa permitindo uma inovação tecnológica. Neste ponto é 

importante ter em mente a separação, nem sempre clara, entre invenção e inovação. A 

invenção é a descoberta de um novo produto ou processo, uma idéia apenas, que não é 

colocada em prática, ou seja, não é colocada para “uso”. A inovação é uma invenção, um 

novo produto, processo ou método de produção que é colocado em prática, ou seja, para “uso 

comercial”, pela primeira vez. As inovações podem ser coisas novas ou a combinação de 

elementos já existentes que irão formar algo novo (Vianna e Caetano, 2002). Pode ser vista 

como um processo que promove mudanças técnicas, geralmente consideradas melhores. A 

inovação tecnológica pode ser uma nova tecnologia, sendo uma nova possibilidade de uso ou 

uma nova alternativa a uma tecnologia já existente. Assim, ela pode ser a incorporação de 

novos conhecimentos em artefatos físicos tais como medicamentos e procedimentos ou idéias 

na forma de novos procedimentos ou formas de organizar os serviços (CONASS, 2007). 

A Pesquisa Clínica, Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento são a Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) que dá origem à inovação, como já mencionado. A inovação é usada 

em seres humanos e em testes clínicos, sendo esta a etapa de adoção, na qual é necessária a 

interação entre produtores, governos e organização de usuários. Após a adoção vem a difusão, 

em que começam a ser divulgados os primeiros resultados da aplicação das tecnologias e 

depois a incorporação que depende que a prática seja aceita, da comprovação dos benefícios e 

que haja uma interação entre usuários profissionais e pacientes. A incorporação é seguida de 

utilização ampla, sendo esta a etapa mais crítica, porque é nela que se estabelece com maior 

precisão os benefícios oriundos das tecnologias, os desperdícios e os efeitos adversos. A 
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última etapa do Ciclo é o abandono que pode ocorrer pela identificação de problemas, efeitos 

inesperados ou desvios na utilização (CONASS, 2007; Krauss-Silva, 2003; Pepe et al, 2006). 

As tecnologias não seguem necessariamente um ciclo claro e linear. Uma tecnologia 

pode ter mais de uma aplicação, ou seja, ser de uso clínico, mas também ser investigacional. 

Muitas vezes uma tecnologia pode ser considerada obsoleta por estar em desuso, mas depois 

pode voltar a ser utilizada com outra indicação. Depois de serem aceitas pela prática médica, 

as tecnologias podem sofrer mudanças (Gelijns Rosenberg, 1994 apud CONASS, 2007). 

Novas tecnologias sofrem freqüentemente modificações, entrando em um ciclo de 

etapas entre a inovação e a difusão destas tecnologias, de forma que as fases se relacionam e 

se alimentam. Os conhecimentos da invenção devem ser traduzidos para que seja viável 

colocá-lo em prática, comercializá-lo, para passar a ser uma inovação. É um processo 

complexo onde cada etapa pode influenciar a outra, levando a formulações e reformulações 

das tecnologias iniciais (Vianna e Caetano, 2001a).  

A maioria das tecnologias evolui para utilização em larga escala, ainda que haja 

diferenciação em relação à rapidez do curso desta evolução. A difusão das tecnologias e sua 

velocidade podem ser influenciadas tanto por fatores relacionados à própria tecnologia (o 

custo da tecnologia para o mercado e sua aplicabilidade), como por fatores relacionados a 

variáveis organizacionais e econômicos tais como: mecanismo de reembolso, mecanismos de 

competição, potenciais de lucratividade, estratégias de marketing por parte dos fabricantes, 

maior acesso e a aquisição precoce pelas universidades (CONASS, 2007; Novaes, 2006; Pepe 

et al, 2006). Para Banta (1991) a política de pagamento pode ser o fator mais importante para 

o uso da tecnologia, já que o pagamento das tecnologias por fundos de saúde e companhias de 

seguro as torna tecnologias de baixo custo ou até mesmo gratuitas, favorecendo assim, a sua 

difusão.  
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CAPÍTULO III - AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 

A avaliação em saúde pode ser considerada como um processo que finaliza com a 

emissão de um juízo de valor, que por sua vez, depende da posição do avaliador e do 

avaliado, buscando subsidiar ações, principalmente a tomada de decisão (Contandriopoulos et 

al, 1997 apud Pepe et al, 2006). A avaliação produz um conhecimento que tem valor e 

utilidade e o julgamento emitido deve basear-se na comparação entre o que está sendo 

avaliado e o que é considerado ideal (Pepe et al, 2006; Novaes, 2000). Para Contandriopoulos 

(2006 p. 2), avaliar pode ser definido como: 

“... uma atividade que consiste fundamentalmente em aplicar um 
julgamento de valor a uma intervenção, através de um dispositivo 
capaz de fornecer informações cientificamente válidas e socialmente 
legítimas sobre ela ou qualquer um dos seus componentes, 
permitindo aos diferentes atores envolvidos, que podem ter campos 
de julgamento diferentes, se posicionarem e construírem (individual 
ou coletivamente) um julgamento capaz de ser traduzido em ação. 
Este julgamento pode ser o resultado da aplicação de critérios e 
normas (avaliação normativa) ou, ser elaborado a partir de um 
procedimento científico (pesquisa avaliativa)”. 

 

Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) pode ser definida como um processo 

sistemático, de caráter abrangente e multidisciplinar, que visa pesquisar as conseqüências da 

utilização das tecnologias na sociedade. Esta avaliação pode ser feita em todo o ciclo de vida 

da tecnologia, identificando, em cada um deles, suas conseqüências para a sociedade, seja no 

âmbito da clínica, seja no social e econômico (Pepe et al, 2006; CONASS, 2007; Panerai e 

Mohr, 1989 apud Almeida, 2004; Krauss-Silva, 2004; Perry et al, 1997).  

A ATS considera primordialmente os aspectos de eficácia, efetividade e segurança, 

relacionando-os aos custos e à melhoria das condições de saúde decorrentes do uso das 

tecnologias. Pode-se dizer que eficácia e efetividade podem ser mensuradas por resultados 

benéficos em saúde, como, por exemplo, aumento da sobrevida. A eficácia é o benefício 

obtido com o uso da tecnologia, em uma população definida, com um problema particular, em 

condições ideais de uso, ou seja, quando as variáveis que podem influenciar os resultados 

estão controladas. Desta forma, os resultados dos estudos de eficácia podem servir como 

“padrões de qualidade” e de referência para demais estudos. A efetividade é o benefício 

obtido por uma população definida, devido à aplicação de uma tecnologia a um problema 

particular, em condições rotineiras de uso. Considera-se segurança o julgamento do que é 

considerado risco aceitável em uma situação específica. Uma tecnologia é considerada segura 
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quando os benefícios superam os prováveis riscos. (Almeida, 2004; CONASS, 2007; Pepe et 

al, 2006, Portela, 2000; Vianna e Caetano, 2001b). 

Para Almeida (2004) e Pepe et al (2006), a ATS deve avaliar não apenas os aspectos 

de eficácia, efetividade e segurança das tecnologias, mas também os impactos sociais, éticos e 

legais decorrentes de sua utilização. Segundo Almeida (2004), a avaliação negativa dos 

impactos sociais, éticos e legais já seria suficiente para impedir a comercialização da 

tecnologia.  

A ATS pode ainda avaliar os aspectos referentes à relação benefício/risco de uma 

tecnologia. Segundo um informe técnico da Organização Mundial da Saúde (OMS) apud 

Laporte e Tognoni (2008), esta relação, para um fármaco, pode ser definida como “um meio 

para expressar um julgamento referente ao papel de um fármaco na prática médica, baseado 

em dados sobre eficácia e segurança, junto a considerações sobre a enfermidade na qual se 

emprega..." Desta forma, com a ATS é possível avaliar a relação entre os resultados benéficos 

devido à utilização de uma dada tecnologia com a probabilidade de um efeito adverso e sua 

gravidade resultante à saúde. 

Estando as principais definições já estabelecidas, este trabalho irá se deter e se 

aprofundar nas utilizações e métodos da Avaliação de Tecnologias em Saúde, com ênfase nos 

medicamentos, considerados além de tecnologias, bens de saúde. 

 

3.1. Principais aspectos da Avaliação Tecnológica em Saúde 

3.1.1. Objetivos, usos e etapas da ATS 

Um dos motivos para o crescimento da ATS foi a necessidade de escolha de 

tecnologias de cuidado de saúde frente à limitação de recursos e à abundante oferta, muitas 

vezes sem eficácia e efetividade definidas. Neste contexto, o resultado da avaliação de uma 

determinada tecnologia em saúde pode facilitar certos desenvolvimentos, retardá-los ou 

prosseguir até obter mais informações sobre os efeitos (Banta, 1991).  

Os objetivos principais da ATS são: 

1) Assegurar que as tecnologias tenham segurança identificando e restringindo os 

riscos a níveis aceitáveis; 

2) Garantir que as tecnologias tragam benefícios com seu uso, logo garantir a 

eficácia da tecnologia; 
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3) Informar sobre as melhores condições de aplicação e uso para que as 

tecnologias possam proporcionar os maiores benefícios possíveis, melhorando assim, a 

efetividade; 

4) Promover a eficiência, assegurando que os benefícios decorrentes do uso das 

tecnologias compensem os custos; 

5) Mostrar e comparar as diferentes alternativas tecnologias para os tomadores de 

decisão (Vianna e Caetano, 2001b; Pepe et al, 2006; CONASS, 2007).  

A ATS, sendo um tipo de avaliação em saúde, fornece subsídios específicos que 

auxiliam na tomada de decisão, tanto política como clínica, uma vez que busca identificar os 

efeitos esperados e inesperados, indiretos, diretos e os tardios das tecnologias. Na decisão 

política porque propicia decisões mais fundamentadas na formulação de políticas no setor 

saúde, na incorporação de tecnologias, tornando-a mais racional e planejada, e na elaboração 

de legislação e regulamentos (Pepe et al, 2006; Almeida, 2004; Krauss-Silva, 2003; Banta, 

1991; Vianna e Caetano, 2001b). Na decisão clínica porque pode subsidiar a decisão na forma 

de cuidado aos pacientes e na cobertura dos procedimentos (Pepe et al, 2006). Esta avaliação 

pode também servir de auxílio para a tomada de decisão para a indústria, acerca dos produtos 

a serem desenvolvidos e para os pacientes na tomada de decisão pessoal em saúde (Banta, 

1991). A compreensão do espectro e potencial da avaliação tecnológica na incorporação e uso 

de tecnologias pode contribuir para que o Estado cumpra o princípio da equidade, porque 

pode melhorar o acesso aos cuidados por aqueles que realmente necessitam, para a eficiência 

na alocação de recursos e para a melhora dos serviços (Pepe et al, 2006; Vianna e Caetano, 

2001b). 

A ATS pode fornecer informação técnica e informação estratégica. Para Banta (1991), 

esta análise inclui a consideração do que o indivíduo ou grupo tenta conseguir, resultando 

assim, da discussão entre os envolvidos. As ATS são normalmente parciais, porque cobrem 

apenas algumas dimensões, geralmente as mais relevantes: para a fase do ciclo de vida no 

qual se encontra a tecnologia, para um determinado sistema de saúde e para o patrocinador da 

ATS (CONASS, 2007; Krauss-Silva, 2003).  

A ATS como qualquer outra avaliação em saúde que seja sistemática e que se utilize 

metodologia definida, pode servir de orientação política, desde que esteja fundamentada em 

evidências científicas, seja realizada com integridade por equipe multidisciplinar, a partir de 

metodologia explícita e tenha seus resultados validados (Almeida, 2004; Pepe et al, 2006).   
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Não há um único momento ou momentos específicos no ciclo de vida de uma 

tecnologia que deva ser conduzida uma ATS. Ela pode ocorrer em toda e qualquer fase do 

ciclo de vida da tecnologia, e em diferentes níveis, ou seja, de uma simples análise das 

propriedades físicas da tecnologia até o impacto na qualidade de vida dos pacientes. Ela deve 

ainda acompanhar as mudanças significativas das tecnologias e sofrer revisão ao longo de seu 

ciclo de vida, não deixando que resultados provenientes de avaliações anteriores, ou 

realizadas no início do ciclo de vida da tecnologia sejam predominantes (CONASS, 2007; 

Institute of Medicine, 1989 apud Vianna e Caetano, 2001b). 

Além de subsidiar a tomada de decisão para implantação e regulação das tecnologias 

em saúde, a ATS também atua de outras formas como a elaboração de instrumentos de 

avaliação e de melhoria da qualidade dos serviços de saúde, incluindo os protocolos clínicos 

(Clinical practice guidelines). Esses protocolos são recomendações com o objetivo de auxiliar 

na decisão tanto dos profissionais como dos pacientes em relação ao processo de diagnóstico 

ou de cuidado para circunstâncias clínicas específicas (Pepe et al, 2006; Krauss-Silva, 2003).   

A falta de informação para orientar mudanças tecnológicas nos cuidados de saúde, 

pode indicar que as avaliações não estão sendo realizadas com freqüência, não sendo possível 

assim, compreender as conseqüências da incorporação destas (Banta, 1991).  

A maioria das ATS segue estágios considerados básicos e importantes, são eles: 1) 

Identificar as tecnologias prioritárias para a avaliação; 2) Especificar os problemas e o que 

deve ser avaliado; 3) Determinar o cenário da avaliação; 4) Identificar os conhecimentos e as 

especialidades que serão necessárias para o problema especificado; 5) Recuperar evidências 

científicas; 6) Coletar dados primários; 7) Interpretar as evidências disponíveis; 8) Consolidar 

os resultados; 9) Formular resultados e Recomendações; 10) Disseminar os resultados; 11) 

Monitorar os impactos das recomendações (Pepe et al, 2006; Banta e Luce, 1999 apud 

CONASS, 2007; Goodman, 1998 apud Almeida, 2004; Banta, 1991).  

Para a consecução de etapas necessárias à avaliação de tecnologias em saúde, as ATS 

utilizam metodologias para analisar e sintetizar o volume de conhecimento produzido. 

Normalmente são metodologias quantitativas, que como um sumário, organizam os dados 

provenientes de estudos e referentes a uma mesma tecnologia e podem ser tipificadas como 

metodologias de síntese (p.e. revisão sistemática e metanálise) e avaliações econômicas em 

saúde (p.e. avaliações de custo-benefício e custo-utilidade) (Krauss-Silva, 2003; Almeida, 

2004). Estes métodos serão abordados no item a seguir. 
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3.1.2. Principais metodologias de análise e de síntese de conhecimento utilizadas na ATS 

Metodologias de Síntese 

Podem ser apontadas três principais metodologias de síntese do conhecimento sobre as 

tecnologias, quais sejam: a revisão sistemática, a metanálise e a análise de decisão.  

A revisão sistemática é uma metodologia não quantitativa, que sintetiza as 

informações, encontradas na literatura, sobre os efeitos de tecnologias. Esta metodologia tem 

como objetivo confirmar informações, encontrar erros e conflitos entre os estudos, resolver as 

controvérsias encontradas e encontrar novas hipóteses para futuras pesquisas. Desta forma, é 

uma técnica que melhora a precisão das estimativas de efeito de uma determinada tecnologia 

(Almeida, 2004; Krauss-Silva, 2003). Os objetos de estudo das revisões sistemáticas são 

estudos primários, que são escolhidos a partir daquilo que se quer estudar (Cordeiro et al, 

2007).  

A metanálise é uma revisão sistemática que utiliza um método estatístico onde 

combina resultados de dois ou mais estudos primários, com o objetivo de ter como resultado 

uma “medida sumária” do efeito analisado (Krauss-Silva, 2003; Pettiti, 1994 apud Almeida, 

2004). Geralmente ela é usada no caso de falta de estudos definidos ou quando há 

controvérsias entre estudos existentes, pois é capaz de detectar possíveis diferenças entre os 

grupos estudados e aumentar a precisão da estimativa dos dados, diminuindo assim o 

intervalo de confiança (Vianna e Caetano, 2001b; Paolucci, 2007).  

Pepe et al (2006) referem como possíveis problemas relacionados à meta-análise: 1) 

métodos estatísticos não podem alterar problemas decorrentes de vieses nos estudos 

primários, havendo o risco de comparar elementos diferentes como se fossem iguais; 2) a 

metanálise de pequenos estudos tendem a superestimar os efeitos dos estudos primários.  

A análise de decisão baseiam-se na literatura para estimar possíveis resultados 

relacionados a determinadas alternativas tecnológicas, e também a utilidade destes, o que 

permite identificar escolhas associadas ao maior valor esperado. Um problema deste modelo é 

ser influenciado pelo o que é considerado mais útil, mais desejado (Vianna e Caetano, 2001b). 

Outros métodos são as técnicas de tomada de decisão em grupo que incluem as 

técnicas de consenso e os fóruns. As primeiras reúnem as várias partes interessadas no 

cuidado para chegar a um consenso sobre características da tecnologia, baseando-se em 

evidências científicas. Já a segunda é precedida de uma síntese de literatura e não precisa de 

um consenso (Vianna e Caetano, 2001b). 
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As metodologias de síntese utilizam protocolos de estudo cada vez mais elaborados, 

detalhados em relação ao tipo de estudo, a metodologia utilizada, a forma de execução, entre 

outras. Porém, o tipo de estudo e a forma de interpretá-lo depende da tecnologia em questão, 

de seus efeitos e objetivos. Por outro lado, existe pouca informação sobre as tecnologias que 

se encontram disponíveis para uso (Krauss-Silva, 2003). 

 

Avaliação Econômica em Saúde 

Entre as ATS existem as avaliações econômicas em saúde (AE), que têm ganhado 

força atualmente. Tal fato pode ser explicado pelo aumento dos custos com os cuidados de 

saúde, o que leva a maior preocupação com a eficiência na alocação de recursos, assim como 

pela necessidade das indústrias de demonstrar os benefícios econômicos das tecnologias. 

Estes interesses apresentados refletem no aumento do número de análises e no refinamento 

metodológico das mesmas (CONASS, 2007; Almeida, 2004).  

É considerada uma AE completa quando existe comparação entre duas alternativas e 

quando os custos e conseqüências das alternativas são examinados (Drummond, 1997). A AE 

compara os “valores” dos custos e das conseqüências das alternativas tecnológicas, sendo 

assim, é uma relação de custo/resultado (Almeida, 2004; CONASS, 2007; Vianna e Caetano, 

2005).  

As principais diferenças entre as AE encontram-se: 1) no método de avaliação das 

conseqüências desejáveis; 2) nas implicações dos diferentes métodos dessa avaliação; 3) no 

alcance da análise (Vianna e Caetano, 2005).   

Na análise de custo da doença ocorre a determinação do impacto econômico de uma 

doença ou uma atitude, como fumar, incluindo o custo do tratamento associado (Almeida, 

2004). Na análise de custo-efetividade existe a comparação entre os custos medidos em 

unidades monetárias e resultados medidos em unidades não monetárias. Objetiva cruzar o 

critério de custo com o cumprimento de objetivos, comparando diferentes alternativas de 

intervenção (por exemplo, com que custo, em unidades monetárias, pode-se reduzir a 

mortalidade?) (Almeida, 2004; Pepe et al, 2006; Drummond, 1997).  

A análise de custo-minimização busca a comparação entre intervenções alternativas 

com resultados equivalentes, assim, as conseqüências/resultados das alternativas comparadas 

se mostram equivalentes. Para isso, é preciso que exista evidência de não diferença entre as 

conseqüências/resultados das alternativas, ou que as diferenças são insignificantes, havendo 
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apenas diferenças entre elas no que diz respeito aos custos (Almeida, 2004; Vianna e Caetano, 

2005; Drummond, 1997). Como esta análise mede os resultados em unidades naturais, ela só 

pode ser usada para comparar alternativas que produzam o mesmo resultado, é preciso uma 

medida comum dos resultados. Ela possui ainda problemas tais como: a disponibilidade de 

dados de efetividade, que normalmente são criticados por conta da qualidade médica; 

necessidade que a análise esteja baseada em bons estudos; aplicabilidade difícil em outros 

países devido realidades diferentes; não existência de estudos de sua reprodutividade; não é 

apropriada para sintetizar mais de um resultado de saúde, quando eles não podem ser 

expressos em anos de vida ganhos; e a qualidade de vida associada a cada ano vivido pode 

variar (Pettiti, 1999 apud Pepe et al, 2006; Krauss-Silva, 2003; Vianna e Caetano, 2005).  

Nas análises de custo-utilidade, os resultados são medidos em termos de sua utilidade, 

sendo estes comparados aos custos medidos em unidades monetárias. Utilidade é um conceito 

que busca verificar se a qualidade de vida de um determinado indivíduo melhora devido a 

utilização de determinada tecnologia em saúde. Exemplo deste tipo de análise é a QALY 

(Quality-Adjusted Life Year ou Anos de Vida Ajustados por Qualidade), que tenta capturar e 

refletir tanto a quantidade de anos de vida ganhos por uma intervenção de saúde, quanto a 

qualidade de vida resultante, calculada por meio de algum tipo de escala de preferências. A 

vantagem da QALY é que ela padroniza tanto a sobrevida relacionada a cada intervenção 

como a qualidade desses anos, sendo possível assim, comparar alternativas de intervenção que 

causam efeitos totalmente diferentes. Mas, para esta análise, é necessário um inquérito para 

construir tábua de qualidade de sobrevida (Almeida, 2004; Pepe et al, 2006; Vianna e 

Caetano, 2005). 

As avaliações de custo-benefício procuram comparar os custos e os benefícios, ambos 

na mesma unidade monetária. Devem ser identificados todos os custos e todos os benefícios, 

que deverão ser traduzidos em valor monetário (Almeida, 2004; Pepe et al, 2006; Vianna e 

Caetano, 2005).  

Embora a ATS seja um subsidio importante para decisões tanto no que diz respeito à 

cobertura de tecnologia ou procedimento, como na elaboração de diretrizes clínicas, em nosso 

país, ela ainda é muito questionada. Isso porque é vista, por alguns, como um recurso 

tecnocrático para contenção dos gastos em saúde (Krauss-Silva, 2004). Existe ainda, uma 

preocupação por parte dos produtores destas tecnologias por acreditarem que a identificação e 

avaliação precoce possam reprimir a inovação (Banta, 1991).  
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Acredita-se que a avaliação de tecnologias e de suas respectivas conseqüências auxilie 

na compreensão sobre os problemas nos serviços de saúde. Da mesma forma, o 

compartilhamento deste conhecimento com gestores da saúde pública e privada possa auxiliar 

na compreensão destes sobre a articulação entre tecnologias de saúde com os processos 

políticos e técnicos que constituem os sistemas de saúde, os padrões de incorporação e 

utilização das tecnologias (Brasil, 2007).  

Segundo Novaes (2006), na maioria dos países desenvolvidos existem instâncias 

responsáveis pela realização de avaliações tecnológicas, mas a forma da sua inserção no 

serviço de saúde é muito variável e suas conclusões geralmente são recomendações e não uma 

decisão.  

 

3.2. Os estudos sobre medicamentos 

No que tange aos medicamentos, alguns estudos vêm sendo realizados de forma mais 

ou menos sistemática dependendo do País. Embora nem todos os estudos cujo objeto seja o 

medicamento possa ser considerado estudo de avaliação tecnológica, é importante pontuar a 

tradição mundial na preocupação de ofertar medicamentos eficazes, seguros e de custo 

acessível aos cidadãos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem tendo iniciativas que 

envolvem algum tipo de avaliação de tecnologias, propulsoras de ações em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Pode-se exemplificar pela Política de Medicamentos 

Essenciais (Essential Drugs and Medicines Policy) e pelo Programa Internacional de 

Farmacovigilância do Centro Colaborador de Monitoramento Internacional da Segurança de 

Fármacos (Uppsala Monitoring Centre – WHO).  

A primeira delas envolve o processo de seleção, com base em evidência de eficácia, 

segurança e comparativo de custo-efetividade, de medicamentos considerados prioritários 

para a Política de Saúde e de Medicamentos. A segunda delas, que diz respeito ao 

monitoramento dos eventos adversos, já conta com a notificação de 84 países oficialmente 

membros e de 23 países membros associados. O Brasil é membro oficial desde o ano de 2001.  

A Farmacovigilância pode ser definida como “a disciplina que trata dos benefícios e 

dos danos potenciais aos seres humanos” (Rozenfeld, 1998 p.238) e ainda segundo a OMS 

como “a ciência e as atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e 

prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer outros problemas possíveis relacionados com o 

consumo de fármacos” (WHO, 2002). A Farmacovigilância faz parte, conceitualmente da 
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Farmacoepidemiologia ou Epidemiologia dos Medicamentos, podendo ainda ser denominada 

como Vigilância Pós-Comercialização (Rozenfeld, 1988; Laporte e Tognoni, 2008). A 

Farmacoepidemiologia pode ser definida como “o estudo do uso e dos efeitos dos fármacos 

em um elevado número de pessoas” (Laporte e Tognoni, 2008 p. 14) e dentro dela estão 

também os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM), que, por sua vez, são de grande 

importância, já que por meio deles é possível conhecer a interação entre os medicamentos e a 

atenção à saúde.  

 

3.3. A relação entre ATS e Medicina Baseada em Evidência 

Em meio ao contexto de incertezas nas decisões clínicas e na contestação da 

insuficiência do saber biológico e da experiência clínica, cresce o movimento Medicina 

Baseada em Evidência (MBE) (Duncan e Schmidt, 1999). Este movimento originou-se na 

epidemiologia clínica canadense e pode ser definido como “... processo de sistematicamente 

descobrir, avaliar e usar achados de investigações como base para decisões clínicas...” 

(Evidence Based Medicine Working Group, 1992 apud Vasconcelos-Silva e Castiel, 2005 p. 

117). Segundo Ottolenghi (2002), a MBE surgiu ligada à bioestatística, universalização do 

método epidemiológico na prática clínica, revisão sistemática da literatura e à adoção e 

evolução crítica da literatura médico-científica como forma de verificar sua validade e 

utilidade. 

A MBE está relacionada à ATS. São considerados aliados, ou seja, estabelecem entre 

si uma relação onde a primeira busca afetar a prática médica ou o cuidado a saúde, e a 

segunda procura influenciar a política de saúde (Banta, 2003). Segundo alguns autores, a 

MBE busca a evidência na prática clínica, com o objetivo de melhorar a qualidade e a 

efetividade do cuidado individual ao paciente e sua prática significa integrar a experiência 

clínica individual, a perícia médica individual, com a melhor avaliação de evidência de clínica 

externa a partir de pesquisa sistemática (Banta 2003; Cordeiro et al, 2007, Ottolenghi, 2002).  

A MBE não é um “receituário” que possui desde o sintoma até a receita. A mesma 

evidência clínica não deve ser adotada para todos, sendo assim, essencial o papel do 

profissional médico e sua prática clínica, no entendimento do paciente e de todo o contexto 

que o cerca (Ottolenghi, 2002). 

O processo da MBE inicia-se com uma pergunta sobre o problema clinico de interesse. 

Em seguida, deve-se consultar a literatura para a busca de evidências que possam responder à 
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pergunta formulada, sendo neste ponto a revisão sistemática - com ou sem metanálise - os 

desenhos de estudos com validade mais adequada, assim como os grandes estudos clínicos 

com pacientes. É necessária assim, a identificação da melhor evidência existente (melhor 

desenho de estudo) para responder a pergunta. Em seguida, é preciso avaliar criticamente 

acerca da validade (proximidade da realidade) e utilidade (aplicabilidade) do que foi 

encontrado nos estudos, e deve-se aplicá-los de forma apropriada na prática clínica 

(Ottolenghi, 2002; Paolucci, 2007). 

As evidências científicas são classificadas em níveis e tipos. A Tabela 1 mostra a 

classificação da força das evidências. 

Tabela 1 – Classificação do tipo e forças das evidências.  
Tipo   Força da Evidência 

I Evidência forte de, pelo menos, uma revisão sistemática (com ou sem metanálise) de 
múltiplos estudos randomizados controlados bem delineados; 

II Evidência de estudo randomizado bem delineado, de tamanho adequado e com contexto 
clínico apropriado. Ensaios clínicos com mais de 1.000 pacientes; 

III Evidência de estudo randomizado bem delineado, de tamanho adequado e com contexto 
clínico apropriado. Ensaios clínicos com menos de 1.000 pacientes; 

IV Evidência de estudos de coorte sem randomização; 
V Estudos de caso-controle; 

VI Séries de Casos; 
VII Relatos de Caso; 

VIII Opiniões de especialistas, pesquisas com animais e pesquisas in vitro. 
Fonte: Elaboração própria baseada em Drummond e Silva, 1998 apud Castiel e Póvoa, 2002 e 
Paolucci, 2007. 

 

A MBE tem sido alvo de muitos debates. Entre os pontos mais comentados, podem ser 

evidenciados a dificuldade de transposição entre estudos feitos em grupos para casos 

individuais; o fato de que as evidências são, muitas vezes, incompletas e contraditórias; a 

existência, em determinadas situações, de distanciamento entre MBE e escolha dos pacientes; 

a inexistência de evidências para algumas situações clínicas ou tecnologias específicas, a 

produção de evidências ser feita nos países desenvolvidos (Jenick, 1997; Jackson et al, 1998 

apud Castiel & Povoa, 2001).  

Outro ponto de discussão levantado deve-se às muitas publicações sobre o assunto, 

onde a MBE aparece como um “novo paradigma assistencial e pedagógico”. Para Castiel & 

Póvoa (2002), este movimento não se trata de um novo paradigma, pois ele é um modelo 

adaptado à prática clínica e não rompe com as formas de produção do conhecimento 

científico. A MBE se apresenta muitas vezes, como uma discussão “... do lugar adequado 



 24

para a melhor evidência como base para o melhor cuidado...”, estando assim, longe de ser 

uma ruptura paradigmática (Vasconcelos-Silva & Castiel, 2005).  

Para Castiel & Póvoa (2002), este movimento pode levar à diminuição da 

subjetividade do paciente, sendo substituída pela escolha em conjunto com o profissional 

médico pela “melhor evidência”. Não se trata de ser contra a proliferação de métodos 

científicos que possam auxiliar na produção de conhecimentos clínicos, mas preocupam-se 

com a valorização desta parte da biomedicina, em detrimento do cuidado integral ao paciente. 

No Brasil, o início da institucionalização da ATS é muito recente e ainda se encontra 

em pleno processo de implantação, conforme será abordado a seguir.  

 

3.4. Avaliação Tecnológica em Saúde no Brasil 

A Avaliação Tecnológica em Saúde, ao redor do mundo, se desenvolveu e cresceu 

frente ao aumento dos gastos com a saúde somada à rápida mudança tecnológica. Alguns 

países possuem maior institucionalização da ATS. São exemplos as agências que a ela se 

dedicam como a Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), a antiga 

Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA), do Canadá 

enquanto outros ainda fazem estudos pontuais. Na Europa são realizados grandes esforços 

para a institucionalização da ATS, parte devido ao suporte oferecido pelo governo para 

criação de agências e programas de ATS. Porém, o desenvolvimento da ATS ocorre de forma 

diferente em cada país (Banta, 2003). 

No Brasil, existem registros de atividades de ensino e pesquisa em ATS desde 1985. A 

introdução no país de um Centro da Colaboração Cochrane e da Bireme auxiliou muito na 

distribuição de fontes de evidência e na capacitação do uso de informações (Almeida, 2004). 

Houve a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e do 

Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) e ainda instituído o Conselho de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde (CCTI). Este último tem a função de 

conduzir as diretrizes e promover a avaliação tecnológica para incorporação de novos 

produtos.  Dentro deste conselho, foi criado o Grupo Permanente de Trabalho em Avaliação 

Tecnológica em Saúde (Decit/SCTIE, MS, 2006). 

Muitos fatores contribuíram para uma formulação de uma Política de Gestão de 

Tecnologias em Saúde (PNGTS), estando entre elas: 1) A inserção acelerada de novas 

tecnologias no mercado, devido aumento do desenvolvimento científico e tecnológico assim 
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como a expansão do complexo industrial; 2) Aumento dos custos devido a investimentos em 

processos de inovação científica; 3) A exportação de tecnologias de países desenvolvidos, 

sem a necessária avaliação; 4) Implicação de riscos aos usuários e comprometimento da 

efetividade do sistema devido à incorporação de tecnologias sem critérios explícitos, assim 

como seu uso inadequado; 5) Ausência de processos que auxiliem na identificação de 

tecnologias emergentes para incorporação nos sistemas de saúde; 6) Ausência de mecanismos 

de monitoramento dos resultados da utilização de tecnologias; 7) O fato das tecnologias serem 

agregativas e não substitutivas; 8) A difusão inicial cria demandas por novas tecnologias, 

gerando pressão para que o sistema a incorpore, mesmo que ainda não se conheças a 

efetividade desta, e muitos menos, os recursos financeiros necessários para incorporação; 9) A 

crença de que a tecnologia de forma isolada irá resolver todos os problemas de saúde, dando 

qualidade e resolutividade às ações e aos serviços; 10) As ações judiciais que, com 

freqüência, vem obrigando o sistema de saúde a garantir a oferta de determinadas tecnologias, 

sendo algumas sem comprovação de evidência científica, impactando nas previsões 

orçamentárias do sistema de saúde (Brasil, 2007). 

A PNGTS possui como objetivo geral “... maximizar os benefícios de saúde a serem 

obtidos com os recursos disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias 

efetivas e seguras, em condições de eqüidade...” (Brasil, 2007 p. 15). São os princípios: 

“... 1) A gestão de tecnologias deve utilizar as evidências científicas 
e considerar os seguintes atributos: segurança, eficácia, efetividade, 
eficiência e impactos econômicos, éticos, sociais e ambientais da 
tecnologia em questão; 2) A produção e a difusão de informações 
relativas à avaliação de tecnologias deverão levar em conta o tipo da 
análise, o público-alvo, a linguagem adequada, o tempo disponível e 
a transparência, além de explicitar os eventuais conflitos de 
interesse; 3) Os processos de avaliação promovidos e as decisões de 
incorporação tomadas pelos gestores de saúde devem ocorrer de 
modo crítico, permanente e independente; 4) O processo de 
incorporação de tecnologias no sistema deve envolver diferentes 
atores da sociedade, adotar o princípio da precaução e considerar a 
universalidade do acesso, a eqüidade, a sustentabilidade das 
tecnologias; 5) O conhecimento sobre as tecnologias efetivas e 
seguras na atenção à saúde deve ser disseminado de forma 
transparente e contínua aos profissionais de saúde e à população; 6) 
A ética em pesquisa envolvendo seres humanos será considerada 
para comprovação de boas práticas no processo de avaliação de 
tecnologias. Os aspectos bioéticos envolvidos na garantia da 
eqüidade e da aplicação de recursos públicos serão analisados para 
incorporação tecnológica no sistema de saúde; 7) O processo de 
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incorporação de tecnologias no sistema deve incluir atores 
representativos dos interesses da sociedade”. 

 

As diretrizes que constituem a PNGTS são em número de sete(Brasil, 2007 p. 19):  

“1) A utilização de evidência científica para subsidiar a gestão: 
Avaliação de Tecnologias em Saúde;  
2) Aprimoramento do processo de incorporação de tecnologias; 
3) Racionalização da utilização da tecnologia; 
4) Apoio ao fortalecimento do ensino e da pesquisa em gestão de 
tecnologias em saúde; 
5) Sistematização e disseminação de informações; 
6) Fortalecimento das estruturas governamentais; 
7) Articulação político-institucional e intersetorial.” 
 

Segundo o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde 

(Decit/SCTIE, MS, 2006), os critérios de priorização para a realização da avaliação 

tecnológica em saúde são: 1) Gravidade e prevalência da condição de saúde; 2) Custo social 

da condição de saúde; 3) O quanto o resultado dos estudos pode melhorar o 

resultado/benefício para a saúde; 4) O quanto o resultado dos estudos pode mudar os custos 

para o sistema de saúde; 5) O quanto o resultado dos estudos pode contribuir para a melhoria 

da qualidade da assistência; 6) O quanto o resultado dos estudos pode reduzir os riscos para a 

saúde; 7) Custo unitário ou agregado da tecnologia perante a demanda de utilização; 8) 

Disponibilidade de evidência científica; 9) Controvérsia ou grande interesse entre os 

profissionais da saúde; 10) Exigência de ações do Estado (Decit/ SCTIE, 2006). 

 

3.4.1. Mecanismos de regulação do Ciclo de Vida das tecnologias 

Devido às inúmeras características das tecnologias, como já comentado acima, cabe ao 

governo fazer uma avaliação já que ele pode influenciar o ciclo de vida das tecnologias 

(Krauss-Silva, 2003). Assim, na inovação, a intervenção pode ocorrer no financiamento de 

pesquisas; nas compras governamentais que podem auxiliar as novas indústrias; na regulação 

do mercado; leis, tanto nas áreas fiscais, de investimento quanto de propriedade intelectual 

podem contribuir na formação do ambiente de competição das empresas por recursos e 

mercados. A difusão pode ser influenciada quando das avaliações feitas pelos governos antes 

da comercialização (Vianna e Caetano, 2001a).  
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No Brasil, o ciclo de vida das tecnologias médicas é normalmente regulado pelo 

governo por meio (1) do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, compreendido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as Vigilâncias Sanitárias Estaduais e 

Municipais, (2) da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/ MS) – 

compras para o serviço público - e (3) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

(Krauss-Silva, 2003).  

No que diz respeito à atuação da Vigilância Sanitária (VISA) é importante lembrar que 

esta é responsável por regular grande parte das tecnologias em saúde. Ela atua sobre alimento; 

cosméticos; medicamentos; saneantes; conjuntos, reagentes e insumos destinados a 

diagnóstico; equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, hemoterápicos e 

de diagnóstico laboratorial e por imagem; imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e 

hemoderivados; órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou 

reconstituições; radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos 

radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro 

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco; quaisquer produtos que envolvam a 

possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou 

ainda submetidos a fontes de radiação (Brasil, 2006).  No caso específico dos medicamentos, 

tecnologia de interesse deste estudo, a regulação se dá desde concessão de registro, que 

corresponde à incorporação, até o monitoramento de sua utilização para identificar eventos 

adversos e, se necessário, determinar o desuso por meio do cancelamento de registro. Ainda 

para ela, todas as etapas do ciclo de vida das tecnologias são importantes e focos de atuação, 

incluído o desenvolvimento, comercialização/utilização e todas as etapas que envolvem o 

marketing da tecnologia feito pelo setor produtivo. A VISA é uma atividade de avaliação, já 

que deve realizar o acompanhamento contínuo e sistemático para verificar se as atividades 

realizadas pelo setor regulado estão sendo realizadas de forma a se alcançar um produto de 

qualidade, eficaz, efetivo e seguro, de forma que proporcionem menos riscos à população 

(Pepe et al, 2006; CONASS, 2007).   

A avaliação do medicamento se dá no momento do registro, pela instância federal de 

VISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Esta avaliação ocorre por meio 

de análise farmacotécnica, integrada por análise documental e análise do relatório técnico do 

produto. As análises de sua eficácia e segurança, momento no qual há a participação de 

consultores externos a Anvisa dando subsídios a decisão, também é baseada em avaliação dos 

dossiês de registro constituídos de relatórios técnicos, estudos não clínicos e clínicos, bula 
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original, proposta de bula nacional dentre outros. A Anvisa também é responsável por avaliar 

os protocolos de pesquisas de medicamentos, sob o ponto de vista ético, não havendo 

acompanhamento dos ensaios clínicos e não clínicos ocorridos durante as fases de estudo dos 

medicamentos. A Anvisa só entra em contato com estes estudos quanto é requerido o registro 

pela empresa produtora, quando estão entre os documentos a serem avaliados, para o ato do 

registro, os protocolos contendo todos os estudos citados. Uma empresa pode solicitar o 

registro no Brasil sem que nenhum estudo tenha sido realizado no país. Entre os estudos 

clínicos ocorridos aqui, ainda não há um acompanhamento dos efeitos adversos oriundos 

destes (Nishioka, 2006a; Nishioka, 2006b).  

Para a Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde cabe a regulação da 

difusão inicial, a incorporação e o período de avaliações posteriores, período compreendido 

entre o monitoramento e o desuso. Isso porque é ela a responsável pelo credenciamento para a 

realização de procedimentos especiais e a definição de procedimentos cobertos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), incluindo a definição de preços para reembolso e outras formas de 

financiamento destes procedimentos (Krauss-Silva, 2003). Dimensões críticas sobre as 

tecnologias como eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade começam a ser 

consideradas para efeito de cobertura, seguindo critérios metodológicos, permitindo assim 

adotar uma política de cobertura baseada em evidências, a exemplo de outros países 

(CONASS, 2007). 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a responsável pela regulação do 

rol de tecnologias a serem incorporadas pelos planos de saúde (Krauss Silva, 2003; Pepe et al, 

2006). No campo da saúde complementar, a gestão de tecnologia funciona como um 

instrumento de regulação da assistência prestada pelas operadoras de planos de saúde (Brasil, 

2007). 

Em outras instâncias do SUS, a gestão de tecnologias encontra-se em fase de 

desenvolvimento. Porém, algumas unidades ligadas ao SUS, como os hospitais universitários, 

estão avaliando tecnologias através da utilização da medicina baseada em evidências (Brasil, 

2007). 
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CAPÍTULO IV - ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Segundo a OMS, os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) são definidos 

como aqueles voltados à “comercialização, distribuição, prescrição e o uso dos 

medicamentos na sociedade, com ênfase especial sobre as conseqüências médicas, sociais e 

econômicas resultantes” (WHO apud Osorio-de-Castro, 2000 p. 25). 

Os EUM podem fornecer informações sobre o uso de medicamentos, contribuindo 

assim, para a avaliação da utilização dos medicamentos em uma sociedade, do papel deste 

nesta sociedade e também servir de informação para ações regulamentadoras, como 

intervenções no uso racional de medicamentos ou no monitoramento econômico dos preços 

(Osorio-de-Castro, 2000; Laporte et al, 1993 apud Pepe, 1994).  

Estes estudos também podem contribuir para o fornecimento de informações sobre a 

oferta de medicamentos, a qualidade e a seleção de medicamentos, o planejamento de ações, a 

qualidade e quantidade do consumo, os hábitos de prescrição, a adesão ao tratamento e o 

impacto de intervenções específicas (Pelicioni, 2005 apud Pontes Junior, 2007). 

Para Pepe (1994) os EUM apresentam alguns objetivos tais como a descrição da 

utilização dos medicamentos, a avaliação qualitativa dos medicamentos utilizados para 

identificar possíveis problemas e a intervenção sobre os problemas identificados. 

Os EUM podem ser classificados segundo seu elemento principal, podendo assim, ser 

dividido em: 1) estudos de consumo; 2) estudos de prescrição-indicação; 3) estudos de 

indicação-prescrição; 4) estudos sobre o esquema terapêutico; 5) estudos que condicionam os 

hábitos de prescrição ou dispensação; 6) estudos das conseqüências práticas da utilização dos 

medicamentos e; 7) estudos de intervenção (Arnau 1990 apud Pepe, 1994). Os estudos de 

consumo pretendem descrever os medicamentos utilizados e em que quantidades o são. 

Os EUM de cunho quantitativo podem ser realizados utilizando diferentes fontes de 

dados tais como registro de vendas, estatísticas de uso, prescrições e fontes próprias do 

serviço de farmácia (Osorio-de-Castro, 2000). Diferentes instrumentos podem ser usados para 

a quantificação do consumo de medicamentos como valor econômico, unidades vendidas e 

valores de Dose Diária Definida (DDD) (Osorio-de-Castro, 2000; Laporte & Capellà, 2008). 

Alguns problemas rodeiam a utilização dos instrumentos valor econômico e unidades 

vendidas para quantificação do consumo de medicamentos. Isso porque o primeiro pode não 

dar a idéia certa da quantidade, em valores absolutos, do número de medicamentos vendidos 

ou consumidos, já que o preço de cada fármaco pode variar de um lugar para outro (Capellá, 
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1993 apud Pontes Junior, 2007; Laporte & Capellà, 2008). Com relação à quantificação em 

unidades vendidas, a limitação encontra-se no fato de que a “unidade” representa a 

embalagem secundária, ou seja, a embalagem externa de um medicamento. Como existem 

fármacos com diferentes apresentações farmacêuticas e diferentes unidades de venda, os 

resultados podem não refletir o real consumo, já que se considera unidades com conteúdos 

diferentes como iguais (Pontes Junior, 2007; Osorio-de-Castro, 2000). 

Com a evolução dos EUM, foi necessária a criação de medidas que permitissem a 

uniformidade de expressão e troca de informações, sendo também necessária a criação de um 

sistema unificado de classificação dos medicamentos. O primeiro instrumento desenvolvido 

foi a Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC). É um sistema que se divide em 

cinco níveis classificatórios, que descrevem desde o local de ação ao nome genérico do 

fármaco (Osorio-de Castro, 2000). O outro instrumento é a Dose Diária Definida (DDD), que 

se volta à quantificação do consumo de medicamentos. É uma unidade técnica internacional 

de medida do consumo de medicamentos, recomendada pela OMS, que foi criada na tentativa 

de superar as dificuldades derivadas dos estudos que utilizam a quantificação do consumo em 

valor econômico e em unidades vendidas. A DDD representa a dose diária de manutenção de 

cada fármaco na sua indicação principal em adultos, sendo a referência de peso de 70 kg 

(Capellá, 1993 apud Pontes Junior, 2007). 

É possível com a ATC e a DDD, realizar estudos comparativos de consumo de 

medicamentos em um mesmo país em diferentes períodos de tempo e estudos comparativos 

internacionais, sem que haja problemas no valor econômico, na apresentação dos 

medicamentos ou na procedência dos dados (Laporte e Capellà, 2008). Porém, a utilização 

deles pode possuir limitações tais como: para fármacos que possuem mais de uma indicação 

com diferentes doses para cada indicação; não equivalem necessariamente às doses médias 

prescritas ou ingeridas; é difícil possuir DDD para preparações compostas com doses fixas 

dos fármacos (Pontes Junior, 2007). 

A DDD pode ser expressa de diferentes formas, dependendo do tipo de estudo que se 

deseja realizar. O primeiro cálculo é o de número de DDD. Como o instrumento para o 

trabalho foi o Banco de Preços em Saúde, foram utilizados os medicamentos informados neste 

banco, sendo assim, a fórmula para o cálculo da DDD fica: 
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no. de 

unidades 

informadas

 

x

no. de formas 

farmacêuticas por 

unidade 

 

 x

quantidade de 

princípio ativo por 

forma farmacêutica 
 

no. de DDD informadas = 

Valor da DDD 

O cálculo foi realizado para cada fármaco e apresentação e depois foram somados os 

números de DDD referentes a cada ATC. 
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CAPÍTULO V – OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo Geral 

Analisar os medicamentos mais informados no BPS durante o período de janeiro de 

2004 a dezembro 2005. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

1) Identificar os medicamentos mais informados no BPS, durante o período de janeiro de 

2004 a dezembro de 2005, considerando três diferentes instrumentos de medida de 

consumo. 

2) Verificar a presença, ou não, dos fármacos mais informados nos elencos de 

medicamentos dos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e 

na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2006. 

3) Identificar a diferença entre os registros das instituições de diferentes naturezas 

jurídicas.  

4) Identificar estratégias de busca de evidências científicas sobre eficácia e segurança dos 

fármacos mais informados no BPS. 

 

 



 33

CAPÍTULO VI - MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de utilização de medicamentos, mais especificamente um 

estudo de consumo, de cunho descritivo, referente ao período de janeiro de 2004 a dezembro 

de 2005, tendo como fonte de dados o Banco de Preços em Saúde. 

 

6.1. Fonte de dados 

O Banco de Preços em Saúde (BPS) é instrumento informatizado do Ministério da 

Saúde que possui informações oferecidas pelas instituições cadastradas sobre os preços 

praticados nas esferas públicas e não públicas. Os preços são referentes a aquisições de 

medicamentos, materiais médico-hospitalares e gases medicinais (Pontes Junior, 2007).  

O BPS contém informações como: o medicamento licitado, a apresentação 

farmacêutica deste, a instituição informante, a data da licitação, o tipo da licitação, quantidade 

do medicamento solicitada por instituição, preço informado no processo de licitação, indústria 

produtora e fornecedor. É um sistema público e disponível na internet. Ele tem como 

objetivos: 

“... a) atuar como mecanismo de acompanhamento do 
comportamento dos preços no mercado; b)aumentar a oferta de 
fornecedores dos produtos adquiridos; c) assessorar as autoridades 
na tomada de decisões, que proporcionem o aumento da 
disponibilidade destes produtos à toda população; d) promover a 
visibilidade do uso dos recursos do Sistema Único de Saúde-SUS; e) 
possibilitar maior controle social, pelo fácil acesso às informações 
na internet” (BPS, 2007). 

 

6.2. Plano de Análise 

O alcance do objetivo especifico de descrever os medicamentos mais informados no 

BPS durante o período de janeiro de 2004 a dezembro 2005 foi realizado de duas maneiras. A 

primeira delas na identificação dos medicamentos mais informados no BPS considerando três 

diferentes instrumentos de medida de consumo: valor econômico, unidades registradas no 

BPS e valores de Dose Diária Definida (DDD).  

As variáveis analisadas foram: 

1. Medicamento segundo 5o nível do código ATC/ fármaco 

2. Número de Dose diária definida informada 
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3. Número de unidades registradas/fármaco 

4. Valor de compra registrado por fármaco 

5. Unidade Federativa de compra 

6. Instituição de compra segundo esfera administrativa (municipal, estadual, federal, 
privada sem fins lucrativos e privada). 

 

Uma vez identificados os medicamentos mais informados no BPS, foram selecionados 

aqueles para os quais serão buscadas as evidências quanto à segurança e eficácia. A análise de 

sua presença ou ausência nas listas oficiais do Ministério da Saúde (Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais 2006 e Programas de Assistência Farmacêutica - PAF) foi um 

primeiro indicativo de que a relação benefício/risco do fármaco foi oficialmente considerada 

como positiva. Foram considerados os seguintes PAF existentes à época do registro no BPS: 

1. Programa de Medicamentos Excepcionais – PME 

2. Programa Farmácia Popular do Brasil – PFPOB 

3. Programa Assistência Farmacêutica na Atenção Básica – PAB 

4. Programa Nacional de Imunizações – PNI 

5. Programa Estratégico de Endemias – PEND 

6. Programa de Saúde Mental – PSME 

7. Programa Nacional de DST e AIDS – PDST/AIDS 

8. Programa Saúde da Família – PSF 

9. Programa Estratégico Hemoderivados – PHED 

10. Programa Estratégico Saúde da Mulher – PSMU 

11. Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus – PHD 

12. Diagnóstico Imunológico – DI 

13. Programa de Distribuição de Insulina – PDI (Pontes Junior, 2007). 

 

Outras estratégias de busca de evidências científicas sobre sua eficácia e segurança 

foram desenhadas para servir como modelo de pesquisa ulterior.  

Os dados para a identificação da esfera administrativa das instituições informantes do 

BPS foram obtidos através do sítio do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

(CNESnet/Datasus). O CNES é uma base para operacionalizar os Sistemas de Informações 

em Saúde e que visa disponibilizar informações das atuais condições de infra-estrutura de 

funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde nas três esferas de governo. O cadastro é 
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obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde prestadores de serviço ao SUS, 

estabelecimentos de saúde hospitalares não contratados/conveniados com o SUS e dos 

estabelecimentos ambulatoriais, pessoas jurídicas, não vinculados ao SUS, que realizam 

procedimentos de: Hemoterapia; Medicina Nuclear; Patologia Clínica; Radiologia; 

Radiologia; Intervencionista; Radioterapia; Ressonância Magnética; Quimioterapia; Terapia 

Renal Substitutiva; e Tomografia Computadorizada. Para os demais estabelecimentos 

ambulatoriais, não vinculados ao SUS, o cadastro não é obrigatório e deve ser realizado pelos 

gestores. Importante ressaltar que o não cadastramento e renovação dos dados, dos 

estabelecimentos de saúde, pelos gestores, implicam em interrupção do pagamento dos 

serviços prestados (MS, 2000).  
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CAPÍTULO VII - RESULTADOS 

7.1. Identificação dos medicamentos mais informados no Banco de Preços em Saúde. 

Nos anos de 2004 e 2005, foram encontrados 18.609 registros no Banco de Preços em 

Saúde, sendo 13.274 registros válidos, referentes a 777 medicamentos e 335 fármacos. Foi 

considerado registro inválido, aquele o qual não possuía todos os dados necessários para 

análise, por exemplo, os medicamentos que não possuíam a apresentação, ou não foi 

encontrado o seu valor de DDD, é considerado inválido, pois a falta da informação 

impossibilita o cálculo do número de DDD. 

No ano de 2004, foram encontrados ao todo 7.513 registros, com 5.312 registros 

válidos, referentes a 584 medicamentos e 324 fármacos, informados no Banco de Preços em 

Saúde. No ano de 2005, foram encontrados ao todo 11.096 registros, com 7.962 registros 

válidos, referentes a 600 medicamentos e 304 fármacos, informados no Banco de Preços em 

Saúde.  

No período de 2004 a 2005, utilizando o número de DDD informadas como 

instrumento de medida, os fármacos que apresentaram o maior número de DDD informada 

foram a insulina (humana), seguida da metilprednisolona, fluoxetina, diazepam e do ácido 

fólico (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Número de Doses Diárias Definidas (DDD) informadas dos 30 primeiros fármacos 
no Banco de Preços em Saúde, segundo fármaco no ano de 2004, no ano de 2005 e no período 
de 2004 a 2005. Banco de Preços em Saúde/MS. Brasil.  

Fármaco Número de DDD 
informadas em 2004

Número de DDD 
informadas em 2005

Número de DDD 
informadas em 2004 

e 2005 
Insulina (humana) 28.112,03 268.000.000,00 268.028.112,03
Metilprednisolona 526.450,00 154.000.000,00 154.526.450,00
Fluoxetina 77.042.678,00 71.654.642,00 148.697.320,00
Diazepam 55.860.950,00 87.424.230,00 143.285.180,00
Ácido Fólico 43.168.500,00 49.551.750,00 92.720.250,00
Haloperidol 47.568.919,00 35.779.713,00 83.348.632,00
Metformina 3.821.392,00 75.507.421,00 79.328.813,00
Hidroclorotiazida 49.251.670,00 29.231.140,00 78.482.810,00
Isotretinoína 73.839.920,00 3.151.116,00 76.991.036,00
Fenobarbital 40.357.101,00 33.456.042,00 73.813.143,00
Amitriptilina 31.062.087,00 39.256.090,00 70.318.177,00
Ácido Acetilsalicílico 32.031.628,30 33.264.187,00 65.295.815,30
Prometazina 27.989.925,00 35.991.460,00 63.981.385,00
Sinvastatina 316.626,70 56.901.507,00 57.218.133,70
Carbamazepina 17.843.296,00 33.765.961,00 51.609.257,00
Digoxina 6.088.759,00 40.027.567,00 46.116.326,00
Captopril 11.717.258,00 31.032.395,00 42.749.653,00
Tiamina (vit B1) 4.860,00 42.007.020,00 42.011.880,00
Furosemida 15.565.060,00 20.780.085,00 36.345.145,00
Amoxicillina 22.019.248,00 13.150.146,00 35.169.394,00
Prednisona 7.314.185,00 26.398.105,00 33.712.290,00
Glibenclamida 14.532.910,00 11.945.175,00 26.478.085,00
Clorpromazina 6.267.814,00 17.507.211,00 23.775.025,00
Diclofenaco de 
potassio 14.490.908,00 8.689.425,00 23.180.333,00
Atorvastatina 8.023.720,00 12.294.020,00 20.317.740,00
Tamoxifeno 4.186.505,00 15.448.709,00 19.635.214,00
Budesonida 6.685.910,00 12.809.475,00 19.495.385,00
Mebendazol 2.950.230,00 15.021.838,00 17.972.068,00
Biperideno 8.871.119,00 8.839.396,00 17.710.515,00
Diclofenaco de sódio 6.435.123,00 10.754.048,00 17.189.171,00
  Fonte: Banco de Preços em Saúde, 2004 e 2005. 

 

Com o instrumento quantificação das unidades informadas, foi identificado que a 

carbamazepina, amitriptilina, metformina, diazepam e fluoxetina foram os fármacos com 

maior número (Tabela 3). 

 

 



 38

Tabela 3. Número de unidades informadas dos 30 primeiros fármacos no Banco de Preços em 
Saúde, segundo fármaco no ano de 2004, no ano de 2005 e no período de 2004 a 2005. Banco 
de Preços em Saúde/MS. Brasil.  

Fármaco Unidades informadas 
em 2004 

Unidades informadas 
em 2005 

Unidades informadas 
em 2004 e 2005 

Carbamazepina 88.983.440,00 169.000.000,00 257.983.440,00
Amitriptilina 93.186.260,00 118.000.000,00 211.186.260,00
Metformina 10.029.150,00 178.000.000,00 188.029.150,00
Diazepam 67.567.520,00 97.372.540,00 164.940.060,00
Fluoxetina 77.042.678,00 71.654.642,00 148.697.320,00
Isotretinoína 111.000.000,00 4.895.574,00 115.895.574,00
Haloperidol 50.806.747,00 45.993.996,00 96.800.743,00
Ácido Acetilsalicílico   36.207.770,00 58.788.020,00 94.995.790,00
Clorpromazina 26.724.062,00 66.897.410,00 93.621.472,00
Biperideno 42.639.814,00 44.153.980,00 86.793.794,00
Captopril 23.759.120,00 62.274.870,00 86.033.990,00
Fenobarbital 36.933.307,00 33.135.049,00 70.068.356,00
Prometazina 27.728.655,00 35.968.030,00 63.696.685,00
Hidroclorotiazida 34.133.160,00 18.898.120,00 53.031.280,00
Glibenclamida 29.065.820,00 23.890.350,00 52.956.170,00
Digoxina 6.086.119,00 40.024.641,00 46.110.760,00
Fenioína 16.462.030,00 28.402.101,00 44.864.131,00
Diclofenaco de 
potássio 27.527.608,00 15.627.800,00 43.155.408,00
Imipramina 11.949.700,00 30.519.950,00 42.469.650,00
Paracetamol 17.728.737,00 24.537.620,00 42.266.357,00
Sinvastatina 115.610,00 41.623.980,00 41.739.590,00
Propranolol 26.769.970,00 13.159.168,00 39.929.138,00
Clomipramina 21.099.330,00 17.042.100,00 38.141.430,00
Furosemida 15.724.740,00 21.634.550,00 37.359.290,00
Metildopa  10.755.380,00 24.177.990,00 34.933.370,00
Diclofenaco de sodio 12.821.330,00 21.460.070,00 34.281.400,00
Gentamicina 128.714,00 31.258.403,00 31.387.117,00
Amoxicillina 20.775.057,00 10.195.814,00 30.970.871,00
Tamoxifeno 8.321.410,00 18.896.854,00 27.218.264,00
Clonazepam 7.005.516,00 19.436.674,00 26.442.190,00
Fonte: Banco de Preços em Saúde, 2004 e 2005.  

 

Utilizando-se o instrumento valor econômico dos medicamentos informados, foi 

identificado que a octreotide, surfactante sintético (natural bovino), infliximab, sirulimus e 

goserelina apresentaram o maior valor no período de análise (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Valor Econômico informado dos 30 primeiros fármacos no Banco de Preços em 
Saúde, segundo fármaco no ano de 2004, no ano de 2005 e no período de 2004 a 2005. Banco 
de Preços em Saúde/MS. Brasil.  

Fármaco 
Valor econômico 
informado (R$) 

em 2004 

Valor econômico 
informado (R$) 

 em 2005 

Valor econômico 
informado (R$) 
em 2004 e 2005 

Octreotide 25.641,88 42.386,87 68.028,75
Surfactante sintético 
(natural bovino) 6.682,64 20.475,04 27.157,68
Infliximab 7.857,16 10.750,72 18.607,88
Sirolimus 5.918,62 10.552,53 16.471,15
Goserelin 5.550,60 9.915,13 15.465,73
Basiliximab 3.115,77 9.193,38 12.309,15
Meropenem 6.304,46 1.741,82 8.046,28
Adalimumab - 5.200,60 5.200,60
Abciximab 2.283,50 2.470,94 4.754,44
Imipenem e enzima 
inibidora 2.270,59 2.440,52 4.711,11
Estreptoquinase 2.354,86 1.929,09 4.283,95
Tirofiban 2.124,11 1.029,01 3.153,12
Rivastigmina 781,43 1.702,01 2.483,44
Ácido Pamidrônico 1.838,14 550,48 2.388,62
Enoxaparina 829,15 1.548,70 2.377,85
Filgrastima 1.239,24 1.118,17 2.357,41
Insulina (humana) 831,29 1.499,05 2.330,34
Desmopressina 629,19 1.683,95 2.313,14
Levofloxacina 1.063,32 1.247,86 2.311,18
Lactulose 271,58 2.011,46 2.283,04
Ciclosporina 1.144,31 1.119,15 2.263,46
Linezolida 115,54 1.484,06 1.599,60
Calcitonina sintética 
de salmão 444,72 1.125,86 1.570,58
Teicoplanina 703,15 846,95 1.550,10
Triptorelina 1.181,35 309,50 1.490,85
Penicillamina 1.377,53 5,96 1.383,49
Glatiramer acetato 521,13 813,49 1.334,62
Cefepima 466,50 817,33 1.283,83
Metillprednisolona 456,26 732,24 1.188,50
Ceftriaxona 472,84 604,31 1.077,15
Fonte: Banco de Preços em Saúde, 2004 e 2005. 
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7.2. Descrição da presença, ou não, dos fármacos mais informados nos elencos de 

medicamentos dos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e na 

RENAME 2006. 

Entre os 335 fármacos informados no BPS de 2004 e 2005, 48,4% (162) destes 

encontram-se nos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde (PAF) e 

46,3% (155) na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) de 2006. 

Importante dizer que 25,9% (87) dos fármacos estavam presentes tanto nos elencos dos 

Programas de Assistência Farmacêutica analisados como na RENAME 2006. 

Comparando os 335 fármacos encontrados, com a RENAME 2002, 47,8% (160) estão 

presentes na mesma e 27,8% (93) dos fármacos estavam presentes tanto nos elencos dos 

Programas de Assistência Farmacêutica analisados como na RENAME 2002. 

Ao selecionar os dez primeiros fármacos com maior valor, segundo os instrumentos 

utilizados anteriormente, ou seja, os dez primeiros fármacos com maior número de DDD 

informada, os dez primeiros com maior número de unidades vendidas e os dez de maior valor 

econômico, pode-se verificar que cinco fármacos não se encontram presentes nem nos PAF 

nem nas RENAME. Todos os cinco citados estão entre os dez fármacos com maior valor 

econômico informados no BPS (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Fármacos selecionados de acordo com a presença em Programas de Assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde, na RENAME 2002 e 2006. Brasil, 2008.  

Fármaco 

Programas de 
Assistência 

Farmacêutica do 
Ministério da Saúde

RENAME 2002 RENAME 2006 

Abciximab NÃO NÃO NÃO 
Ácido Acetilsalicílico PFPOB, PAB e PSF SIM SIM 
Ácido Fólico PFPOB e PAB SIM SIM 
Adalimumab NÃO NÃO NÃO 
Amitriptilina PFPOB e PSME SIM SIM 
Basiliximab NÃO NÃO NÃO 
Biperideno PME; PSME e PFPOB SIM SIM 
Carbamazepina PSME e PFPOB SIM SIM 
Clorpromazina PSME e PFPOB SIM SIM 
Diazepam PSME e PFPOB SIM SIM 
Fenobarbital PSME e PFPOB SIM SIM 
Fluoxetina NÃO SIM SIM 
Goserelina PME NÃO NÃO 
Haloperidol PSME e PFPOB SIM SIM 
Hidroclorotiazida PAB, PHD e PFPOB SIM SIM 
Imipenem e enzima 
inibidora NÃO NÃO SIM 

Infliximab PME NÃO NÃO 
Insulina (humana) PAB, PDI e PHD SIM SIM 
Isotretinoína PME NÃO NÃO 
Meropenem NÃO NÃO NÃO 
Metformina PAB; PHD e PFPOB SIM SIM 
Metilprednisolona NÃO SIM SIM 
Octreotida PME NÃO NÃO 
Sirolimus PME NÃO NÃO 
Surfactante sintético 
(natural bovino) NÃO NÃO NÃO 
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7.3. Identificação da diferença entre os registros das instituições por esferas 

administrativas. 

As instituições privadas sem fins lucrativos foram as que mais informaram 

medicamentos no BPS nos anos de 2004 e 2005, seguidas das esferas federal, estadual, 

municipal e consórcio Paraná (Tabela 5 e 6). 

 

Tabela 5 – Número de registros no Banco de Preços em Saúde, segundo esfera administrativa 
no ano de 2004. Banco de Preços em Saúde/MS. Brasil, 2008.  

Esfera Administrativa Número Percentual (%) 
Privada sem fins lucrativos 2829 53,26 
Federal 1049 19,75 
Estadual 991 18,66 
Municipal 320 6,02 
Consorcio PR 99 1,86 
Privada 24 0,45 

Total 5312 100,00 
Fonte: Banco de Preços em Saúde, 2004 e Cadastro de Estabelecimentos de Saúde/Datasus. 

 

 

Tabela 6 – Número de registros no Banco de Preços em Saúde, segundo esfera administrativa, 
no ano de 2005. Banco de Preços em Saúde/MS. Brasil, 2008.   

Esfera Administrativa Número Percentual (%) 
Privada sem fins lucrativos 4383 55,05 
Federal 1967 24,70 
Estadual 1331 16,72 
Municipal 140 1,76 
Consorcio PR 84 1,06 
Não encontrado 34 0,43 
Privada 23 0,29 

Total 7962 100,00 
Fonte: Banco de Preços em Saúde, 2005 e Cadastro de Estabelecimentos de Saúde/Datasus. 

 

Em ambos os anos a diferença entre os registros, segundo esfera administrativa das 

instituições informantes, é semelhante. Vale ressaltar, que no ano de 2005 o número de 

instituições que não puderam ter identificada a esfera administrativa foi significativo, sendo 

até mesmo superior ao número das instituições de esfera administrativa privada. 
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7.4. Identificação de estratégias de busca e fontes de evidências científicas sobre eficácia 

e segurança dos fármacos mais informados no BPS. 

 Antes da identificação das estratégias de busca e fontes de evidências científicas, deve-

se fazer uma diferenciação entre revisão narrativa e revisão sistemática. As revisões narrativas 

ou tradicionais apresentam uma temática mais aberta e não exigem um protocolo rígido para 

sua confecção, ao contrário da revisão sistemática que utiliza metodologia reprodutível, 

explícita, critérios de pesquisa e seleção de informação. As revisões tradicionais incluem 

artigos de revisão e textos de livros, que normalmente são narrativas optativas, geradas a 

partir da opinião do autor do que este considera como informações mais relevantes, sem 

explicitar a forma como elas são obtidas. Como o autor escolhe de forma arbitrária os artigos 

de onde provém a informação, há um viés em relação às informações que saem do texto 

produzido (Bernardo et al, 2004; Cordeiro et al, 2007).  

O Quadro 3 identifica algumas Fontes de Evidência Científica e o respectivo sítio. 
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Quadro 3 - Bancos de dados eletrônicos para busca de artigos científicos completos. 
Fonte de Evidência Científica Sítio 

Artigos Completos Originais  
Pubmed/MEDLINE www.pubmed.com 
EMBASE www.ovid.com 
LILACS www.bireme.br 
PAHO www.bireme.br 
SciELO www.scielo.org 
Resumos Estruturados  
ACP Journal Club www.acpjc.org 
CATs www.cebm.ij2.ox.ac.uk 
POEMs www.infopoems.com 

BMJ Clinical Evidence http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/ind
ex.jsp 

Revisões Sistemáticas  
Cochrane Library www.cochrane.bireme.br 
DARE www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm
Avaliações de Tecnologias em Saúde  
National Library of Medicine´s Health Services/ 
Technology Assement Text http://www.nlm.nih.gov/healthit.html 

Evidence-Based Pratice Centers/ Evidence-
Based Reports www.ahcpr.gov/clinic/epc 

The NHS Center for Reviews and 
Dissemination/ HTA Database agatha.ahcpr.york.ac.uk/htahp.htm 

NICE - Technology Appraisals www.nice.org.uk 
Catalogue of the New Zealand HTA nzhta.chmeds.ac.nz)nzhtainfo/service.htm
International Network of Agencies for Health 
Technology Assessment (INAHTA) www.ianahta.org 

Protocolos Clínicos  
Protocolos Clínicos reconhecidos 
nacionalmente 

www.opas.org.br/medicamentos/index.cf
m?ent=2&carregar=4&cat=2# 

Formulários Clínicos da OMS http://www.who.int/surgery/publications/B
estPracticeProtocolsCPSafety07.pdf 

Listas Oficiais de Medicamentos   

Lista de Medicamentos Essenciais da OMS 
http://www.who.int/medicines/publication
s/essentialmeds_committeereports/TRS94

6_EMedLib.pdf 

RENAME 2006 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/07_0516_M.pdf 

Fonte: Elaboração própria baseada em Fuchs et al, 2004.
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CAPÍTULO VIII– DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados encontrados referem-se às licitações de medicamentos informadas pelas 

instituições e órgãos públicos e privados no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005. 

Entre os fármacos com maior número de DDD informada, no período de análise, a insulina 

humana, a metilprednisolona e o diazepam apresentaram maior número.  

A comparação entre os resultados encontrados, utilizando-se os três instrumentos de 

medida, apresenta algumas diferenças, reforçando o encontrado na literatura de que, 

dependendo do método de medida de consumo empregado, os resultados e a discussão podem 

ser totalmente alterados (Hemminki, 1982; Garcia et al., 2002; Constant et al, 1997). 

Existe uma semelhança significativa quando se utilizam os instrumentos de medida de 

consumo do número de DDD e da quantificação de unidades informadas, estando entre elas a 

fluoxetina, diazepam, metformina, haloperidol e isotretinoína, embora os fármacos apareçam 

em posições diferentes nos distintos instrumentos. A metformina, por exemplo, se encontra 

em 7o lugar em número de DDD informada e em 3o em número de unidades informadas. A 

maior diferença entre os instrumentos citados ocorre com a metilprednisolona, que aparece 

em 2o lugar em número de DDD distribuída, mas em 75o em número de unidades informadas.  

A diferença entre estas duas medidas pode ter como explicação o fato de que alguns 

fármacos, como a insulina, conterem mais de uma DDD em cada apresentação farmacêutica. 

Assim, enquanto a insulina é o fármaco com maior número de DDD informada, ele não se 

encontra entre os de maior número de unidades informadas. 

A diferença entre estes instrumentos foi encontrada também no consumo de 

antimicrobianos de uso sistêmico durante o período de 1996 a 2000 (Garcia et al., 2002). Os 

autores concluem que o instrumento número de unidades de venda possui menor sensibilidade 

do que a DDD, pois pode alterar devido a diferenças na apresentação e na dosagem do 

medicamento, questões que a DDD consegue superar. Por outro lado, alguns autores 

acreditam que a maior desvantagem da DDD é confundir as idades, em anos, em seu cálculo. 

Isso porque, de acordo com a idade, há um consumo diferenciado de medicamentos (Constant 

et al, 1997). 

Com o instrumento de medida valor econômico, dois fatores podem levar ao seu alto 

valor, ou o preço unitário do medicamento, ou o medicamento ter sido comprado em tamanha 

quantidade que leve ao alto valor econômico total. Neste estudo, parece ter ocorrido o 
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primeiro caso, já que os fármacos mais licitados, segundo o instrumento de valor econômico, 

foram os de alto valor unitário, considerados de “alto custo”.  

Ao comparar o número de DDD informada com o valor econômico não foi encontrada 

semelhança. Desta forma, o segundo instrumento tem como fármacos mais informados 

aqueles constituintes do Programa de Medicamentos Excepcionais. Tal fato reforça a 

dificuldade deste instrumento de medida em refletir o real consumo de medicamentos pela 

população. Os medicamentos deste Programa são, em geral, para o tratamento de patologias 

de baixa prevalência na população. 

A verificação da presença dos 335 fármacos, encontrados na pesquisa, no elenco de 

algum Programa de Assistência Farmacêutica e na RENAME 2002 e 2006, buscou 

considerar, ainda que indiretamente, a relação benefício/risco do fármaco. 

A utilização da RENAME deve-se ao fato de que, além de tradicionalmente haver a 

preocupação com a eficácia e segurança dos fármacos selecionados, as últimas revisões e 

atualizações têm se pautado na medicina baseada em evidências. Neste sentido, vêm 

utilizando preferencialmente estudos de nível I (ensaios clínicos randomizados, revisões 

sistemáticas e metanálises), com desenho e poder metodológico adequado. São considerados 

também, os fármacos com menores riscos, de baixo custo e quando possível respeitando as 

indicações dos programas do Ministério (Brasil, 2006).  

Em relação aos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, pode-

se dizer que a metodologia utilizada na seleção dos fármacos que compõem o elenco de cada 

programa não é homogênea nem é claramente definida. Entretanto, acredita-se que a presença 

de um determinado fármaco no elenco dos Programas de Assistência Farmacêutica pode ser 

considerada como um indicativo de qualidade, especialmente quando há o compromisso e a 

busca de qualidade na gestão destes Programas. Sua utilização neste trabalho considera, 

portanto, que se encontrar no elenco de um ou mais PAF é melhor do que o consumo elevado 

não estando indicado para as doenças consideradas de importância para o Sistema Único de 

Saúde. 

Entre os 335 fármacos informados no BPS de 2004 e 2005, 48,3% encontra-se nos 

Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde (PAF), e 46,3% na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais de 2006 (RENAME). Importante dizer que 25,9% dos 

fármacos estavam presentes tanto nos elencos dos Programas de Assistência Farmacêutica 

analisados como na RENAME 2006. Entre os fármacos que não estão presentes no Programas 
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de Assistência Farmacêutica estão o abciximab, adalimumab, basiliximab, imipenem e enzima 

inibidora, meropenem, metilprednisolona, e surfactante sintético (natural bovino), sendo estes, 

exceto a metilprednisolona, fármacos entre aqueles com maiores valores econômicos.  

A maior parte destes fármacos, com valores econômicos altos, também não está 

presente na RENAME 2006, como por exemplo: abciximab, adalimumab, basiliximab, 

meropenem e surfactante sintético (natural bovino).  

Ainda que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais deva, teoricamente servir 

como base para a seleção e para a prescrição, a realidade por vezes mostra-se diferente. 

Alguns estudos têm demonstrado que as listas de medicamentos essenciais de estados e 

municípios, quando existem, nem sempre usam a RENAME como referência (Ferraes, 2002). 

No que diz respeito à prescrição, estudos têm mostrado que, mesmo na atenção básica, 

onde se esperaria maior adesão a RENAME, cerca de 15 a 20% das prescrições não faz parte 

do elenco da RENAME (MS/OPAS, 2005; Naves e Silver, 2005). 

Os fármacos presentes tanto na RENAME 2006 como nos elencos dos Programas de 

Assistência Farmacêutica analisados foram: ácido acetilsalicílico, ácido fólico, amitriptilina, 

biperideno, carbamazepina, clorpromazina, diazepam, fenobarbital, haloperidol, 

hidroclorotiazida, insulina (humana) e metformina. Vale ressaltar que alguns destes fármacos 

são muito consumidos no país, estando presentes em mais de um Programa de Assistência 

Farmacêutica, como o ácido acetilsalicílico e a hidroclorotiazida.  

Sebastião e Pelá (2004), em estudo de consumo de psicofármacos em Ribeirão Preto, 

referem o maior consumo de diazepam, fenobarbital, carbamazepina e amitriptilina e, 

segundo alguns autores, a fluoxetina é entre os fármacos inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina o mais prescrito no Brasil e no mundo (Rang et al, 2004; Andrade et al, 2004). 

A diferença entre as informações presentes no Banco de Preços em Saúde oriundas de 

instituições tanto privadas como públicas mostra que em ambos os anos, as instituições 

privadas sem fins lucrativos informam mais, seguidas da esfera federal, estadual, municipal e 

consórcio Paraná. Importante ressaltar a quantidade de instituições, no ano de 2005, as quais 

não foi possível identificar a esfera administrativa, sendo o este quase meio por cento do total 

de instituições. A falta de informação pode ser explicada pela não obrigatoriedade do cadastro 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde (CNES/Datasus), para serviços 

ambulatoriais, exceto para aqueles que recebem verba do SUS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi realizado um Estudo de Utilização de Medicamentos em busca da identificação do 

perfil de consumo de medicamentos por meio de licitações registradas por instituições 

públicas e privadas de saúde.  

O objetivo do presente estudo foi alcançado, já que os medicamentos presentes no 

Banco de Preços em Saúde, no período de análise, foram analisados. 

A necessidade de se ter um sistema único de medida nos EUM é muito importante 

porque permite comparações. 

A comparação entre os três instrumentos de medida de consumo leva a conclusão de 

que a Dose Diária Definida (DDD), e seu cálculo para número de DDD informada, neste 

estudo, parece ser o melhor instrumento de medida de consumo, isso porque além de permitir 

a comparação de dados como já citado anteriormente, este instrumento não apresenta 

dificuldades na coleta de dados em diferentes espaços, tempo e formas de apresentação do 

medicamento como os outros instrumentos apresentam.  

A fonte de dados utilizada, o Banco de Preços em Saúde, limita o estudo. As 

limitações advêm das limitações da própria base de dados: nem todos os medicamentos 

licitados foram necessariamente comprados e aqueles comprados podem não traduzir o 

consumo da população, já que a compra pode não refletir o consumo individual. O Banco de 

Preços em Saúde, apesar de suas limitações, tem a vantagem de ser uma fonte de dados, de 

acesso público, que fornece informações sobre os medicamentos já registrados no país. 

Os Estudos de Utilização de Medicamentos, especificamente, os estudos de consumo, 

são de grande valor para identificar prioridades de avaliação a partir da utilização de 

evidências científicas, além de servir de metodologia para monitoramento do consumo de 

tecnologias.  

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) tem como uma das propostas, a 

necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. A PNM tem levado o 

Ministério da Saúde a implementar, ao longo dos últimos anos, diferentes Programas de 

Assistência Farmacêutica, com o objetivo de melhorar o acesso da população brasileira aos 

medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Recentes normas, como o 

Pacto de Gestão do SUS certamente introduzirão novos elementos no consumo de 

medicamentos no nível local, o que tornará necessária as devidas avaliações quanto à eficácia, 

efetividade e segurança dos fármacos consumidos.  
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Uma das avaliações possíveis é a adequação da prescrição às listas de medicamentos 

essenciais, como a RENAME que é constituída de os medicamentos considerados básicos e 

indispensáveis para atender à maioria dos problemas de saúde da população, respeitando a 

segurança, a eficácia terapêutica comprovada, a qualidade e a disponibilidade do 

medicamento (Pontes Junior, 2007). Trata-se, de certa maneira, de se aproximar das 

dimensões de eficácia e segurança tão caras à avaliação tecnológica em saúde (ATS) com o 

intuito de, indiretamente, avaliar o uso racional de medicamentos na sociedade. A análise das 

evidências científicas dos fármacos mais licitados pode contribuir, futuramente, para a 

avaliação da dimensão de efetividade, ao se considerar as evidências da contribuição dos 

fármacos no uso cotidiano. 

Neste trabalho, apenas cerca de 50% dos fármacos encontrados estavam no elenco dos 

Programas de Assistência Farmacêutica, existentes na época da pesquisa, ou na RENAME 

2006. Um percentual baixo se for considerado a observância aos princípios de eficácia e 

segurança dos medicamentos a serem ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Por outro lado, 

é importante ressaltar que estes dados refletem o perfil do BPS, o qual tem como maior 

informante de dados, as instituições privadas sem fins lucrativos. 

Acredita-se que a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, ao se voltar 

para a incorporação de medicamentos de qualidade e ao avaliar os já incorporados, ao menos 

no sistema público de saúde, contribuirá com a Política Nacional de Medicamentos, na 

medida em que esta articulação seja capaz de ofertar medicamentos com eficácia, efetividade 

e segurança, componentes de relevância na ATS. 

As fontes de evidências científicas identificadas serão de grande ajuda para a 

continuidade do estudo no que tange a verificação da eficácia e segurança de medicamentos. 

As fontes mencionadas podem auxiliar na definição dos medicamentos componentes das listas 

oficiais de Programas do Ministério da Saúde. A busca e análise das evidências referentes aos 

principais fármacos licitados serão feitas a posteriori.  

Este estudo compõe uma pesquisa financiada pela FAPERJ, onde serão aprofundadas 

algumas análises de consumo por nível de ATC e por instituição informante. A análise sobre 

cada nível da ATC e sobre o tipo de medicamento mais licitado pelas instituições públicas e 

privadas pode fazer emergir novas informações de interesse para a Saúde Coletiva.  
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