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Tema: Tratamento da Infecção pelo VHC em candidatos a 
transplante renal

Tecnologia Sob avaliação

A infecção pelo VHC em transplantados renais tem repercussões negativas comA infecção pelo VHC em transplantados renais tem repercussões negativas com 
impacto na morbidade, mortalidade e qualidade de vida do grupo atingido;

O transplante renal é um procedimento de elevado custo;

Os resultados e os custos do tratamento da infecção pelo VHC sofrem ampla 
variação;

O protocolo clínico para tratamento da hepatite C cita a doença renal comoO protocolo clínico para tratamento da hepatite C cita a doença renal como 
condição especial, mas não propõe um esquema terapêutico para este grupo.



Questão Investigada

Qual é a razão custo‐utilidade dos diferentes esquemas
terapêuticos no tratamento da infecção pelo VHC em portadores
de doença renal crônica terminal candidatos a transplante renal?ç p

Objetivo Geral

Avaliar a razão de custo‐utilidade do tratamento da infecção pelo
VHC em pacientes dialisados, candidatos a transplante renal,
considerando quatro esquemas terapêuticos, comparando‐os com oconsiderando quatro esquemas terapêuticos, comparando os com o
não‐tratamento.
Estimar o impacto orçamentário da estratégia de tratamento mais
custo‐efetiva no SUScusto efetiva no SUS.



Estrutura do Modelo
Metodologia Construção de um modelo para análise custo-utilidade

Simulação: 10 anos
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M d l E átiModelo Esquemático
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Resultados
Análise do caso‐referência

A proposta que produziu os melhores resultados, medidos pelo número de anos 
de vida ajustados por qualidade (QALY), foi a associação do interferon peguiladode vida ajustados por qualidade (QALY), foi a associação do interferon peguilado 

com a ribavirina (PEGRiba), produzindo para a coorte estudada 5,78 QALY.

A t té i t d l ã t t t d i i lt dA estratégia representada pelo não‐tratamento produziu o pior resultado 
(4,8 QALY). 

A estratégia que apresenta a melhor razão de custo‐utilidade é a 
representada pela terapêutica com o interferon‐α em monoterapia,  com um 

custo por QALY igual a R$ 8 544 00custo por QALY igual a R$ 8.544,00.

Expressando o índice de custo‐efetividade incremental em termos de custo por 
QALY, a estratégia interferon‐α em monoterapia produziu QALY extra por 

R$5.767,00, em relação ao não‐tratamento.



As análises de impacto orçamentário têm sido descritas como um

Impacto Orçamentário

As análises de impacto orçamentário têm sido descritas como um
complemento desejável dos estudos de custo‐efetividade, permitindo
ampliar o seu uso (...) (MAR et al., 2008).

Modelo de simulação para os custos assumindo que no atual padrão de

Metodologia

Modelo de simulação para os custos assumindo que no atual padrão de
cuidados são tratados 10% da população com Interferon‐α em
monoterapia.

Cenários alternativos:

(a) tratar 50% da população;

(b) tratar 80% da população; e(b) tratar 80% da população; e

(c) tratar 100% da população.



Impacto orçamentário

Resultados

p ç
(em 10 anos)

População Tratada Custo em R$opu ação a ada us o e $

Cenário 1 432 1.158.499,00

Cenário 2 2158 5 785 291 48Cenário 2 2158 5.785.291,48

Cenário 3 3450 9.256.466,30

Cenário 4 4310 11.570.582,90

A opção pelo tratamento de toda a população candidata a transplante,
infectada pelo VHC corresponde a 0 3% do valor despendido com TRS peloinfectada pelo VHC corresponde a 0,3% do valor despendido com TRS pelo
SUS.



Discussão e Conclusões
A análise de sensibilidade do modelo incorporou variações nos valores 
utilizados percebendo‐se que apenas as variações na efetividade dos 
medicamentos poderiam alterar os resultados obtidos.

A análise do impacto orçamentário do tratamento de todos os candidatos a 
transplante renal com uso de interferon‐α em monoterapia demonstrou que 
o custo do tratamento da população‐alvo se perde no somatório dos custos 
das TRS, sendo passível de avaliação pelo gestor do sistema.

Expansão da discussão sobre o tratamento da infecção pelo VHC para além 
dos horizontes clínicos, considerando os custos e os benefícios da adoção dedos horizontes clínicos, considerando os custos e os benefícios da adoção de 
opções terapêuticas alternativas.

Contribuição para o o Sistema Único de Saúde, na medida em que explora 
ã d l â i SUSuma questão de relevância para o SUS.


