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Resumo 

Ferreira LM. Custo-efetividade do uso da terlipressina no tratamento da síndrome 

hepatorrenal [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2020.  

Introdução: A Síndrome Hepatorrenal (SHR) é a forma mais grave de lesão renal aguda em 

pacientes com cirrose avançada, estando diretamente associada à altas taxas de mortalidade. 

Normalmente é diagnosticada seguindo critérios definidos pela International Ascites Club 

(IAC). Atualmente, as terapias farmacológicas mais indicadas no tratamento da SHR são a 
combinação de vasoconstritores esplâncnicos (terlipressina ou norepinefrina) associados à 

albumina. Com o aumento progressivo dos gastos em saúde, torna-se relevante realizar uma 

análise de custo-efetividade do tratamento farmacológico em pacientes  com diagnóstico de SHR. 

Objetivo: Realizar avaliação de custo-efetividade do uso da terlipressina associada à albumina 

no tratamento da Síndrome Hepatorrenal em pacientes com cirrose. Metodologia: Avaliação 

econômica de custo-efetividade, com base em dados secundários de estudos publicados 

com resultado da eficácia da terapia com terlipressina, em comparação com  norepinefrina 

combinada com albumina ou apenas albumina. A análise de custo-efetividade foi 

calculada usando a razão de custo-efetividade incremental (RCEI) e uma análise de 

sensibilidade foi desenvolvida variando os valores das terapias e probabilidades. 

Resultados: Após a seleção, elegibilidade e avaliação da qualidade das publicações, os 

resultados demonstraram que a administração da associação de terlipressina ou 

norepinefrina com albumina em pacientes diagnosticados com SHR tipo 1 possui eficácia 

comprovada. Os custos do tratamento com a terapia combinada de terlipressina com 

albumina foram de R$8.993,00, administração de somente albumina R$4.988,74 e 

norepinefrina mais albumina R$12.640,44. Considerando as terapias combinadas com 

efetividade terapêutica comprovada, isto é, terlipressina e norepinefrina associada a 

albumina, o custo incremental foi de R$ -3.647,00 e efetividade de 0,570 para o grupo da 

terlipressina associada a albumina e de 0,200 para o grupo da norepinefrina associada a 

albumina. A efetividade incremental foi de 0,370 e o valor da RCEI foi de R$ -9.856,76. 

Assim, os fatores de incremento do custo por terapia e razão de custo-efetividade 

incremental definem que a terapia combinada de terlipressina mais albumina é custo 

efetiva quando comparada a administração de somente albumina ou norepinefrina no 

cenário do sistema único de saúde. Conclusão: O estudo demonstrou por meio de uma 

análise de custo-efetividade que a terlipressina associada à albumina quando administrada 

concomitantemente a pacientes com diagnóstico de SHR tipo 1 é custo-efetiva quando 

comparada à albumina sozinha e com norepinefrina associada à albumina administrada 

em um ambiente controlado. 

 

Descritores: Síndrome hepatorrenal; Avaliação de custo-efetividade; Terlipressina; 

Custos de cuidados em saúde; Norepinefrina; Gastroenterologia.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Ferreira LM. Cost effectiveness of use of terlipressin in the treatment of hepatorenal 

syndrome [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2020.  

 

Introduction: Hepatorenal syndrome (HRS) is the most severe form of acute kidney 

injury in patients with advanced cirrhosis, associated with high mortality. It is usually 

diagnosed following the criteria defined by the International Ascites Club (IAC). 

Currently, the most indicated pharmacological therapies for the treatment of SHR are a 

combination of splanchnic vasoconstrictors (terlipressin or norepinephrine) associated 

with albumin. With the progressive increase in health spending, it becomes relevant to 

conduct a cost-effectiveness analysis of pharmacological treatment in patients diagnosed 

with HRS. Objective: To perform the cost-effectiveness assessment of the use of 

terlipressin associated with albumin in the treatment of Hepatorenal Syndrome in patients 

with cirrhosis. Methodology: Economic evaluation of cost-effectiveness, based on 

secondary data from studies produced with the result of the efficacy of terlipressin 

therapy, in comparison with norepinephrine combined with albumin or just albumin. The 

cost-effectiveness analysis was calculated using the incremental cost-effectiveness ratio 

(ICER) and a sensitivity analysis was developed varying the values of therapies and 

probabilities. Results: After selection, eligibility and evaluation of the quality of 

publications, the results demonstrated that the administration of the combination of 

terlipressin or norepinephrine with albumin in patients diagnosed with HRS type 1 has 

proven efficacy. The cost of treatment with the combined therapy of terlipressin with 

albumin was R$ 8,993.00, administration of only albumin R $ 4,988.74 and 

norepinephrine plus albumin R $ 12,640.44. Considering therapies combined with proven 

therapeutic effectiveness, that is, terlipressin and norepinephrine associated with albumin, 

the incremental cost was R $ -3,647.00 and effectiveness of 0.570 for the group of 

terlipressin associated with albumin and 0.200 for the group of norepinephrine associated 

with albumin. The incremental effectiveness was 0.370 and the ICER was R $ -9,856.76. 

Thus, the factors of increasing cost per therapy and incremental cost-effectiveness ratio 

define that the combined therapy of terlipressin plus albumin is cost effective when 

compared to the administration of only albumin or norepinephrine in the scenario of the 

single health system. Conclusion: The study demonstrated by means of a cost-

effectiveness analysis that terlipressin associated with albumin when administered 

concomitantly to patients diagnosed with type 1 SHR is cost-effective when compared to 

albumin alone and with norepinephrine associated with albumin administered in an 

environment controlled. 

 

Descriptors: Hepatorenal syndrome; Cost-effectiveness evaluation; Terlipressin; Health 

care costs; Norepinephrine; Gastroenterology. 
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1. INTRODUÇÃO 

Cirrose 

 A cirrose é caracterizada pela desorganização da arquitetura lobular do fígado, 

definida por fibrose e formação de nódulos regenerativos, e representa uma fase tardia da 

fibrose hepática progressiva. Normalmente é considerada irreversível em estágios 

avançados. As principais causas da cirrose hepática são o álcool, o vírus da hepatite B ou 

C, doença hepática gordurosa não alcóolica (do inglês Non-Alcoholic fatty liver disease - 

NAFLD), a doença de Wilson ou origem hereditária (1,2). 

Há muitos anos a cirrose tem sido alvo de estudos e considerada uma grande 

preocupação em saúde pública. Em 2010, a cirrose foi a 12ª causa de morte em todo o 

mundo (3) e a oitava nos Estados Unidos (4). 

Especialistas descrevem que a cirrose é uma doença crescente e substancial em todo 

o mundo, causando mais de um milhão de mortes em 2010 (5). A figura 1 abaixo 

demonstra taxa de mortalidade no mundo em ambos os sexos a cada 100.000 habitantes.  
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Figura 1 - Taxa de mortalidade por cirrose hepática ajustada por idade (por 100.000) 

para ambos os sexos em 2010 

FONTE: Adaptado de Naghavi et al., 2014 

 

 

No Brasil, a taxa de mortalidade por cirrose segue uma escala crescente, saltando 

da 12ª para a nona posição entre as décadas de 1990 e 2010 (6). Entre os anos de 2001 e 

2009, 246.072 brasileiros morreram em decorrência de alguma doença hepática, deste 

total,  aproximadamente 26%, foram decorrentes de cirrose hepática (7).  

Entre as complicações mais frequentes da cirrose hepática estão a ascite, 

hemorragia digestiva alta (HDA) varicosa, encefalopatia hepática (EH) e a peritonite 

bacteriana espontânea (PBE) (8). 

A ascite é definida como o acúmulo de líquido livre na cavidade peritoneal e seu 

desenvolvimento é consequência de uma série de anormalidades que ocorrem em 

pacientes com cirrose hepática. O diagnóstico é realizado por exames clínicos e 

laboratoriais a partir da análise do líquido ascítico (9). Trata-se da complicação mais 

comum em pacientes diagnosticados com cirrose hepática e está associada ao 

desenvolvimento de outras complicações. Uma das complicações da ascite, quando já em 

estado avançado e com função renal afetada é a Síndrome Hepatorrenal (SHR). Esta 
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síndrome acomete 20% dos pacientes com cirrose hospitalizados com LRA (lesão renal 

aguda) (3,10,11).  

 

Síndrome Hepatorrenal 

A SHR é uma condição clínica que ocorre em pacientes com doença hepática 

crônica, insuficiência hepática e hipertensão portal, caracterizada por redução da taxa de 

filtração glomerular (TFG) e do fluxo de plasma renal (FPR) (12), atualmente é a terceira 

causa de internação nas unidades de terapia intensiva (UTI) relacionadas à doenças 

hepáticas, sendo superada por internações decorentes HDA varicosa e EH (13). 

Em 2007, a International Ascites Club (IAC) classificou a SHR em tipo um e tipo 

dois, porém, recentemente houve a alteração da nomenclatura com base na publicação da 

Associação Européia para Estudos do Fígado (EASL da siga em inglês). A definição de 

SHR tipo 1 foi alterada para SHR - LRA (da sigla em inglês AKI - acute kidney injury) e 

a SHR tipo dois foi alterada para SHR-NLRA (da sigla em inglês NAKI não acute kidney 

injury) (14).  

Até o ano de 2019, algumas teorias explicavam as causas da SHR (12) e alguns 

exemplos, como o gatilho para a retenção de sódio e expansão da volemia, em decorrência 

da ativação de fatores constritivos compensatórios, como o sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA), sistema nervoso simpático (SNS) e hormônio antidiurético (ADH) 

(15) foram publicados. Duas outras teorias, uma denominada  Circulação Hiperdinâmica 

e outra como Cardiomiopatia Cirrótica, esta última foi definida a partir de um estudo 

realizado em pacientes cirróticos com ascite não azotêmicos, mediram a hemodinâmica 

cardiovascular por meio de cateterismo, bem como os níveis de sistemas vasoativos 
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(oriundos da renina plasmática, aldosterona e noradrenalina). Os pesquisadores 

observaram uma diferença do débito cardíaco basal entre os pacientes que apresentavam 

SHR e os que não apresentavam (16). Por último, a teoria clássica sugeria que a 

hipertensão portal favorecia a formação de linfa, e, quando a produção é maior que o 

retorno linfático, há formação de ascite, ocasionando hipovolemia, retenção de água e 

disfunção renal.  

Nos últimos anos, pesquisadores membros do IAC, se debruçaram a esclarecer a 

definição sobre a SRH publicada em 2015 e alguns conceitos foram alterados. Três 

mudanças relevantes foram consideradas: a primeira considera o aumento da creatinina 

em ≤ 0,3mg/dL para definir a LRA, a segunda, está relacionada a insuficiência hepática 

aguda (IHA) e crônica, onde a inflamação sistêmica é induzida por agentes patogênicos 

padrões moleculares (APPM) ou por padrões moleculares associados ao dano (PMAD) 

que resultam no desenvolvimento da falência dos órgãos e na descompensação aguda em 

pacientes com cirrose (17); a figura 02 exemplifica a ocorrência da doença. 
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FONTE: adaptado de Angeli et al, 2019. 

Figura 2 – Nova hipótese fisiopatológica para ocorrência da SHR 

ERO: Espécies que reagem ao oxigênio 

PMAD: Padrões moleculares associados ao dano 

PMAP: Padrões moleculares associados a patógenos 

 

O diagnóstico da SHR também segue os critérios definidos pela IAC (Quadro 1). 

Exames como depuração de creatinina e proteinúria são utilizados como base e exames 

adicionais como volume de urina, concentração de sódio e glóbulos vermelhos na urina 

auxiliam na diferenciação da SHR de outras doenças hepáticas (12). 
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Quadro 1 Novo critério de diagnóstico para a SHR. 

 

FONTE: International Club of Ascites, 2019. 

 

Tratamento da SHR 

Algumas escolhas de tratamento (Figura 3) se diferenciam a partir do diagnóstico. 

Na SHR tipo 2, o tratamento ambulatorial e implantação do Shunt Transjugular 

Portossistêmica Intra-hepática (TIPS) normalmente é eficaz e apenas 10% dos pacientes 

não respondem positivamente (18).  

Na SHR tipo 1, independentemente do valor obtido na escala MELD (Model for 

End Stage Liver Disease) o transplante hepático é indicado (19), contudo esta opção de 

tratamento é limitada pela disponibilidade dos doadores e frequentemente os pacientes 

morrem antes do transplante ocorrer (20). A terapia combinada (tratamento 

farmacológico e implantação de TIPS) é indicada para aumentar o tempo de sobrevida 

(21,22), entretanto, a maioria dos pacientes diagnosticados com SHR tipo 1 apresentam 
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condição clínica delicada para realização do procedimento de implantação de TIPS, e, 

após a intervenção, podem apresentar complicações como deterioração da função 

hepática (com o aumento nos níveis de bilirrubina), encefalopatia hepática e sangramento. 

Dessa forma, o procedimento deve ser cautelosamente avaliado e considerado em 

pacientes com a função hepática preservada e como terapia ponte para o transplante de 

fígado (23).  

O desenvolvimento de novos fármacos possibilitou ao paciente a espera pelo 

transplante hepático em condições favoráveis de saúde, neste contexto apresenta-se o 

acetato de terlipressina, um análogo sintético desenvolvido a partir da vasopressina (8-

arginina vasopressina ou hormônio antidiurético). A terlipressina é um nonapeptídeo cuja 

principal função é controlar a osmolaridade e o volume dos líquidos corporais. A 

liberação deste hormônio possui como resultado efeito vasoconstritor (24). 

 

Figura 3 - Diferenciação do tratamento da Síndrome Hepatorrenal utilizando a 

associação de terlipressina com albumina. 

FONTE: do autor, 2019.  
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Atualmente a terlipressina é escolhida como primeira linha de tratamento na SHR 

tipo 1 por ser capaz de melhorar e reverter 50% dos casos (16,25). Sem tratamento, os 

pacientes diagnosticados com SHR tipo 1 tem sobrevida média de duas semanas. A 

terlipressina também é utilizada no tratamento de HDA de varizes esofágicas, pois, 

quando comparado com a vasopressina, ela mantém os efeitos hemodinâmicos por mais 

tempo e apresenta redução significante de mortalidade quando comparada com o grupo 

placebo (26,27).   

O metabólito farmacológico ativo lisina-vasopressina é liberado da terlipressina por 

protease, o restante do radical glicil do triglicilnonapeptídeo é liberado sucessivamente. 

O hormônio lisina-vasopressina é liberado lentamente e atinge o pico de concentração 

após 120 minutos. Possuindo uma ação lenta e prolongada, a terlipressina permite que 

uma constrição das artérias ocorra, reduzindo o fluxo venoso portal e a pressão portal; 

isso ocorre porque ela atua predominantemente nos receptores V1, encontrados nos 

músculos vasculares lisos (28). 

Alguns estudos (21,29) descrevem como profilaxia para a SHR o uso somente de 

albumina, entretanto, a indicação se restringe a um número pequeno de pacientes. Por 

outro lado, o uso de albumina associado a vasoconstritores, como a terlipressina e 

norepinefrina (30), reduz significativamente a mortalidade em comparação ao uso 

exclusivo de albumina ou nenhuma terapia (18,28,29) e reverte a SHR em 

aproximadamente metade dos casos (33). A recomendação inicial para administração das 

doses da terapia combinada era de: 20 a 40g/dia de albumina e 0,5 à 2mg de terlipressina 

a cada 4 ou 6 horas por via endovenosa, porém em um estudo de 2016, Cavallin et al 

comparam a administração em infusão intravenosa contínua versus bolus intravenoso no 

tratamento da SHR tipo 1. O resultado foi satisfatório (78% respondentes completos) 
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quando administrada a terapia combinada por infusão intravenosa contínua que, em doses 

mais baixas (2mg/dia), foi melhor tolerada pelos pacientes (34).  

O acompanhamento da evolução terapêutica é realizada através da dosagem da 

creatinina sérica, se constatado que não há evolução, a dose da terlipressina poderá ser 

dobrada até o máximo de 12mg/dia (35). O tratamento combinado deverá ter duração de 

no máximo 14 dias.  

Em estudo randomizado, Cavallin et al e Martín-Llahí et al, afirmam que a 

terlipressina associada a albumina possui eficácia na função renal e aumentam a sobrevida 

de pacientes com cirrose e com SHR quando comparado com tratamento de midodrina 

(ProAmatine®) e octreotida (Sandostatin®) (36,37). Outros estudos (38,39) relacionados 

com a função renal, citam a melhora na preparação para o transplante de fígado;  Neri et 

al, em 2008 e Solanki et al em 2003, descrevem a melhora na função renal em pacientes 

com cirrose diagnosticados com SHR. 

Em estudo de 2018 sugerindo a administração de midodrina e albumina na 

prevenção de complicações em pacientes com cirrose em espera para o transplante de 

fígado, Solà et al, concluíram que não houve diminuição nas complicações e não houve 

melhora na sobrevida dos pacientes (40). 

Moreau et al e Boyer et al, relatam a melhora significativa na função renal durante 

a terapia com terlipressina. Moreau et al descreve o resultado principalmente em 

pacientes jovens que não possuíam doença hepática subjacente grave no início da SHR. 

O mesmo estudo sugere uma investigação, através de um estudo randomizado, dos efeitos 

da terlipressina quanto à sobrevivência em pacientes com SHR tipo 1 (41,42). Assim, em 

2017 Facciorusso et al, relatou a identificação de 13 ensaios clínicos randomizados 



10 
 

realizados com 739 adultos com SHR tipo 1 que receberam terapia de suporte com 

albumina (43). 

Ainda em 2006 e em 2010 - Campos  e Nazar et al,  descrevem que a associação de 

terlipressina e albumina funciona como ponte para o transplante hepático, aumentando a 

sobrevida do paciente até conseguir realizar o transplante hepático (44,45). 

 Pesquisas realizadas em 2015 recomendam a associação da terlipressina com a 

albumina para pacientes com a SHR tipo 1, pois há melhora da função renal, aumento da 

sobrevida a curto prazo e redução da mortalidade.  Ainda, Arab et al, afirmou que a terapia 

associada é capaz de reverter a SHR tipo 1, reduzindo a taxa de mortalidade associada 

(23). 

A norepinefrina, muito utilizada em todo o mundo por sua indicação ampla, é 

frequentemente comparada a terlipressina no tratamento da SHR, entretanto, os estudos 

publicados por Goyal et al em 2016 e Facciorusso et al em 2019 apontam a necessidade 

de administração em ambiente controlado (UTI) aumentando consideravelmente os 

custos com a internação (46,47).  

Disponível há mais de 20 anos, a terlipressina ainda desperta interesse clínico e há 

inúmeros estudos em andamento sobre o tema. A administração como infusão contínua 

(48) e funções adjacentes (ascite refratária e hiponatremia cirrótica) continuam sendo 

estudadas para que a terlipressina possa ainda mais ampliar as possibilidades de ganhos 

em saúde (49). 
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1.5 Avaliação de Tecnologia em Saúde 

A Lei Orgânica da saúde número 8.080, sancionada em 1990 pela Constituição Federal 

Brasileira, dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o 

acesso integral e gratuito à população do território brasileiro, do tratamento ambulatorial 

ao transplante de órgãos. Influenciado, mais recentemente por países desenvolvidos como 

o Canadá e Austrália que utilizam avaliações econômicas em saúde (AES) para auxiliar 

as decisões de incorporação e financiamento de novas tecnologias em saúde, o Brasil, via 

Ministério da Saúde (MS) a partir de 2003 tem recomendado e desenvolvido estudos de 

AES através das avaliações de tecnologia em saúde (ATS) nas tomadas de decisões do 

SUS (50).  

Assim, em 2006, foi criada a Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC) 

com a finalidade de incorporar ou excluir as evidências adquiridas em tecnologias para o 

MS. Finalmente, com a função de assessorar o MS, em 2011 a CITEC foi extinta e a 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) foi criada (51). 

Para avaliar os custos e benefícios das novas tecnologias, a maioria das AES 

utilizam modelos de decisão que organizam os resultados de custo e benefício em técnicas 

matemáticas para avaliar, mensurar e determinar a eficácia de uma determinada 

tecnologia de um problema de saúde na população (50).  

À partir de 2006, tornou-se obrigatório que todas as ATS encaminhadas para análise 

da  CONITEC, contenham um Parecer Técnico Científico (PTC) ou revisões sistemáticas 

compostas de evidências de segurança e eficácia, por estudos de avaliação econômica em 

saúde e impacto orçamentário (BRASIL, 2015). 
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1.5.1 Avaliação de Qualidade dos Ensaios Clínicos 

Uma das etapas mais importantes em revisões sistemáticas é realizar a avaliação 

da qualidade das informações contidas nos estudos. Alguns testes e/ou ensaios podem 

conter resultados bastante problemáticos para a saúde pública. A orientação, para uma 

avaliação adequada dos estudos, é enumerar todos os vieses conhecidos, levantar os itens 

de forma rigorosa e marcar o julgamento para cada um deles.  

Alguns sistemas de avaliação são utilizados para obter a pontuação da qualidade 

do trabalho, cada qual com sua característica. Um dos sistemas, frequentemente utilizado, 

para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios controlados é o Jadad Score (53). Esta 

metodologia determina que, para cada um dos estudos analisados, deve-se realizar a 

avaliação da qualidade aplicando pontos de zero até cinco (a pontuação do item somente 

é dada, quando houver informações suficientes para justificá-lo, como a randomização, 

uso de sistemas computadorizados, entre outros), em seguida, multiplicar por 20 os 

escores dos componentes para obter um índice geral de qualidade entre zero e 100 por 

cento (54,55).  

 

1.6 Avaliação Econômica em Saúde 

O aumento progressivo dos custos com a saúde e o desafio de priorizar o uso dos 

recursos, sem reduzir a qualidade, torna-se fundamental no desenvolvimento positivo no 

âmbito mundial. Assim, sem deixar de lado a preocupação com relação a sustentabilidade 

fiscal dos sistemas de saúde de todo o mundo, é necessário realizar uma análise 
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comparativa dos custos versus os efeitos sobre o estado de saúde caracterizando uma AES 

(52,56). 

As AES podem ser classificadas como parciais ou completas. Em uma análise 

parcial há a descrição e análise dos custos, porém, não há comparação entre os custos e 

as consequências para a saúde entre duas ou mais alternativas. 

 Para considerar uma análise completa, é necessário realizar uma comparação entre 

os custos e os desfechos em saúde pelo menos de duas alternativas. Há quatro tipos de 

análises: custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício (57) 

conforme exemplificado na figura 4.  

É de suma importância que os profissionais de saúde, responsáveis pela escolha dos 

medicamentos indicados para atender às necessidades da população, considerem o 

impacto econômico de suas escolhas (56). 

Os medicamentos são a intervenção terapêutica mais utilizada e constituem uma 

tecnologia que exerce alto impacto sobre os gastos em saúde. Assim, é fundamental ao 

SUS que o processo de sua incorporação esteja baseado em critérios que possibilitem à 

população o acesso a medicamentos mais seguros, eficazes e custo-efetivos para 

atendimento aos principais problemas de saúde dos brasileiros.  

Como resultado, o Ministério da Saúde afirma a relevância da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), elemento técnico-científico que orienta a oferta, 

prescrição e dispensação de medicamentos nos serviços do SUS (58). 
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Figura 4 - Classificação de análises econômicas em saúde 

FONTE: Adaptado de Diretrizes Metodológicas, 2014. 

 

 

1.6.1 Análise de Custo-Efetividade 

A análise de custo-efetividade (ACE) é utilizada para comparar os custos e os 

resultados das opções disponíveis e é representada geralmente pela quantidade de saúde 

adicional a cada unidade de recurso gasto (52). A realização desse tipo de análise permite, 

com segurança, a seleção das opções terapêuticas efetivas e exclusão daquelas que 

apresentam pouco ou nenhum benefício (59).  

Normalmente, avalia-se o uso dos recursos (inputs) e os benefícios em saúde 

(outputs), conforme figura 5 (KOBELT, 2005). 
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Figura 5 - Estrutura da análise econômica 

FONTE: Adaptado de Kobel, 2005.  

 

Após calcular os custos e as efetividades das estratégias estudadas, o próximo passo 

é determinar a razão de custo-efetividade incremental (RCEI), considerando a fórmula a 

seguir:  

 

 

Figura 6 - Fórmula RCEI 

FONTE: Adaptado de Diretrizes Metodológicas, 2014. 

 

Onde C significa o custo da intervenção e do comparador e E significa a efetividade 

da intervenção e do comparador, assim temos:  



16 
 

 

Figura 7 - Fórmula RCEI – Custo-Efetividade 

FONTE: Adaptado de Diretrizes Metodológicas, 2014. 

 

O valor encontrado por meio da RCEI revela a quantidade de saúde adicional a cada 

unidade de recurso gasto para a incorporação da nova tecnologia. Em 2016, Trajman et 

al., descrevem que a adoção de um limiar de disposição a pagar (LDP) contribuiria 

positivamente na tomada de decisão pois facilitaria a interpretação das AES (61). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o cálculo leve em consideração 

três vezes o valor do produto interno bruto (PIB) per capita. No Brasil, as instituições 

ainda não adotaram um valor limiar, consequentemente, a decisão de implementação ou 

não da nova tecnologia deve ser dos gestores (52). Desta maneira, o estudo deve apontar 

as alternativas válidas, isto é, apresentar alternativas de forma clara, demonstrando o 

cenário real.  

Um modelo utilizado para estimar o impacto da incorporação da nova tecnologia é 

árvore de decisão, que, através de uma representação gráfica, demonstra um problema, 

escolhas alternativas, eventos incertos (probabilidades) e resultados em saúde.  

Transparente, ela demonstra de forma organizada os eventos (62). 
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1.6.2 Análise de Sensibilidade  

De modo que as avaliações econômicas são elaboradas em condições de incerteza 

(devido aos valores das variáveis utilizadas no modelo, estrutura do modelo e aspectos 

metodológicos) as análises de sensibilidade tornam-se um passo indispensável nos 

estudos que envolvem avaliação econômica. Com dois propósitos, a análise de 

sensibilidade deve refletir a incerteza associada aos resultados do modelo e auxiliar na 

definição de qual valores tomar para direcionar a tomada de decisão (52,63). Os principais 

tipos de análise de sensibilidade são: 

Análise uni variada que tem variação de somente um parâmetro por vez enquanto os 

demais parâmetros permanecem constantes; 

Análise multivariada que modificam dois ou mais parâmetros simultaneamente; e 

Análise de Monte Carlo que varia todos os parâmetros ao mesmo tempo, com diversas 

combinações possíveis de valores.  
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1.6.3 Justificativa do Estudo 

Tendo em vista que as doenças relacionadas ao fígado são causa de um grande 

número de internações e óbitos em todo o mundo, incluindo o Brasil, a realização de AES 

são fundamentais na tomada de decisão para incluir ou não uma nova terapia. A 

terlipressina associada a albumina no tratamento de pacientes com síndrome hepatorrenal 

tipo 1 já se mostrou efetiva em diversos estudos clínicos, porém, por envolver um custo 

elevado, não há, até o momento, estudo que demonstre a relação custo-efetividade do uso 

da terlipressina no tratamento da SHR, justificando-se assim a realização desse estudo.    
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo primário 

Realizar uma avaliação de custo-efetividade do uso da terlipressina associada a 

albumina comparadas com norepinefrina associada a albumina ou somente albumina no 

tratamento da SHR tipo 1 em pacientes com cirrose no âmbito do SUS.  

 

2.2 Objetivos secundários 

Revisão sistemática dos estudos randomizados comparando a terlipressina 

associada a albumina versus norepinefrina associada a albumina ou somente albumina no 

tratamento da SHR tipo 1 em pacientes com cirrose.  

Avaliação dos custos do tratamento da SHR tipo 1 no âmbito do SUS. 
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3 MÉTODOS 

Estudo confrontando pacientes com SHR tratados somente com albumina com 

aqueles tratados com albumina mais terlipressina e albumina mais norepinefrina, este 

último, utilizado como comparador. Os dados de efetividade dos tratamentos derivam de 

fontes secundárias, ou seja, de estudos publicados na literatura. 

Uma vez que a nova definição para a classificaçõa da SHR se deu em 2019, durante 

a realização deste estudo, a antiga definição (tipo 1 e tipo 2) para a SHR continuarão 

descritas.  

O presente estudo teve como aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa - CEP 

(Protocolo de pesquisa número 2.286.546) e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética - CAAE (Número 63119616.8.0000.0065) da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

respectivamente.  

 

3.1. Busca pelos artigos 

Foi realizada uma revisão sistemática dos artigos publicados até abril de 2020 e a 

plataforma utilizada foi MEDLINE (Pubmed).  

Foi estabelecido que os estudos encontrados se limitariam aos publicados na língua 

inglesa. 
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3.2 Perspectiva do estudo 

A perspectiva da avaliação econômica aplicada a este estudo refere-se ao SUS.   

3.3. Comparadores 

Terapia combinada entre albumina e terlipressina, albumina e norepinefrina e 

albumina sozinha administradas em pacientes cirróticos diagnosticados com SHR tipo 1.  

 

3.4 Horizonte Temporal 

O horizonte temporal é de 365 dias uma vez que o desfecho, baseado no tempo de 

mortalidade da doença, e os custos relacionados com o estudo não são superiores a um 

ano.  

 

3.5 Taxa de desconto 

Neste estudo não é aplicada a taxa de desconto pois o horizonte temporal foi de  365 

dias. 
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3.6 Escolha dos desfechos 

Os desfechos do estudo foram o óbito, a recuperação da função renal e a realização 

de transplante hepático. 

Não foram considerados valor referente a reação adversa, uma vez que, após a 

interrupção da administração dos medicamentos os efeitos são revertidos (64). 

3.7 Medida de efetividade 

Baseados em dados secundários das publicações na literatura de estudos clínicos 

randomizados comparando o tratamento da SHR, a efetividade pôde ser medida através 

da seleção dos estudos, conforme abaixo.  

I. Revisão da Literatura 

II. Período de levantamento dos artigos: fevereiro de 2018 até abril de 2020. 

III. Língua: publicações originalmente de língua inglesa. 

IV. Limitadores: exclusão de estudos que citam outras terapias medicamentosas, 

mesmo que associada com albumina.  

 

3.8 Análise de custos 

Para mensurar os custos, foi definido que o método utilizado foi do tipo top-down 

(técnica de cima para baixo) ou macrocusteio que considera os custos de todos os 

elementos agregados, levando em consideração o tempo médio de internação dos 

pacientes, descritos em literatura.  
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Os dados de custo foram distribuídos em três grupos. No primeiro grupo foram 

contemplados os valores relacionados com a internação e administração de medicamentos 

associados, isto é, a terapia de terlipressina com a albumina. No segundo grupo foram 

contemplados os valores relacionados com a internação e administração de norepinefrina 

com albumina. No terceiro grupo foram contemplados os valores relacionados com a 

internação e administração de medicamentos, entretanto, utilizando como ação 

terapêutica principal a albumina.  

Em todos os grupos foram incluídos os custos com complicações e 

acompanhamento do paciente.  

Os valores foram obtidos no mês de março de 2019 e reajustados em junho de 2019 

conforme o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que teve como variação 

média acumulada de 3,78%.  

Os dados dos custos foram coletados a partir da base de dados do Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 

Materiais especiais do SUS (SIGTAP), considerando como base os levantamentos 

realizados descritos nos itens 3.9 deste estudo. Foram considerados os dados lançados no 

sistema após a alta/óbito dos pacientes que estiveram internados no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo (HC-FMUSP) até março de 2019.    

Os valores são expressos na moeda brasileira denominada real (R$).  
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3.8.1 Custo com internação 

O custo total com a internação para cada paciente, contendo valores do serviço 

hospitalar e valores relacionados com as tarefas profissionais, foram relacionados de 

acordo com o tempo médio de tratamento. O SUS realiza o repasse através dos 

apontamentos, habitualmente conhecido como faturamento, ao HC-FMUSP.  

Nos custos com internação (diária de internação) são considerados todos 

acompanhamentos realizados pela equipe multidisciplinar, como profissionais 

diretamente ligados aos tratamentos do paciente (médicos e enfermeiros) e atividades 

correlacionadas, como serviço de nutrição e dietética e a realização de exames 

laboratoriais com a finalidade de acompanhar a evolução do paciente.  

Para os custos com o paciente, diagnosticado com SHR tipo 1 que foi a óbito, foram 

considerados valores de acompanhamento e exames relacionados no período de até 14 

dias.  

Considerando a administração da terlipressina com albumina em infusão contínua, 

fora do ambiente de unidade de terapia intensiva, e seus valores, Facciorusso et al 2019 

compara e aponta que o uso de norepinefrina no tratamento da SHR é limitado pela 

necessidade de linha venosa central e monitoramento contínuo, inviabilizando o 

tratamento fora das unidades de terapia intensiva (47).  
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3.8.2 Custo com medicamentos  

Os custos com os medicamentos administrados compõem os fármacos com ação 

terapêutica (onde o centro de estudo estão a albumina, a terlipressina e a norepinefrina), 

assim como todos os insumos e correlatos utilizados. O tempo de administração dos 

medicamentos está relacionado com o tempo do tratamento que é de no máximo 14 dias 

para a terapia combina da terlipressina com a albumina e norepinefrina com albumina. 

Os custos para o período de internação de paciente estão diretamente ligados com o tempo 

de resposta à terapia. 

 

 

 

 

3.9 Escolha do modelo e análise estatística 

O modelo escolhido foi a árvore de decisão, pois oferece estimativas robustas 

entre as relações de custo-efetividade e do grau de incerteza de cada probabilidade. O 

software utilizado foi o TreeAge® (LLC, Williamstown, MA). 

 

3.10 Estatística 

Foram considerados os custos dos medicamentos utilizados e os valores com 

internação (considerando os custos dos insumos e das atividades hospitalares 

relacionadas) como variáveis para a análise estatística.  

Foi utilizado o software TreeAge® (LLC, Williamstown, MA) para a construção 

do modelo de árvore de decisão para a análise de custo-efetividade.  
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3.11 Análise de sensibilidade 

Conduziu-se uma análise multivariada de sensibilidade entre os cenários 

alternativos, onde houve variação de valores (tratamento com a terapia combinada) e 

variação dos estados de saúde.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Estudos selecionados e avaliação qualidade 

No total, 92 publicações foram selecionadas por meio de busca eletrônica. Para 

todas as publicações houve a leitura completa e as exclusões se deram após a remoção 

das duplicatas, o número (n) obtido foi de 51 estudos, em seguida 43 estudos foram 

excluídos porque apresentavam avaliação em pacientes diagnosticados com SRH tipo 2 

e/ou não foram randomizados. Oito estudos foram avaliados quanto a elegibilidade e 

foram incluídos na análise final (Figura 8).    

Após a seleção bibliográfica, os artigos foram classificados conforme sistema de 

qualidade baseado na escala de Jadad e os resultados estão demonstrados na Tabela 1. 
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Figura 8 - Fluxograma de seleção dos estudos para inclusão na pesquisa. 

n: número  

 

Avaliamos a ética e a qualidade dos estudos (65), pois entendemos que nos artigos 

utilizados, os dois temas fazem parte de uma mesma dimensão. Abaixo, demonstramos a 

qualidade metodológica dos oito estudos relevantes no que diz respeito a utilização da 

terlipressina, norepinefrina e albumina na síndrome hepatorrenal. 
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Tabela 1 Cálculo da escala de Jadad aplicado aos trabalhos utilizados 

 

FONTE: do autor, 2020. 

 

Assim, os valores obtidos após a multiplicação dos resultados de acordo com os 

critérios para os trabalhos utilizados foram: 

- Neri, 2008 obteve no total 3 pontos, o que representa 60%; 

- Boyer, et al, 2016 obteve no total 5 pontos, o que representa 100%; 

- Llahi, 2008 obteve no total 3 pontos, o que representa 60%; 

- Solanki, 2003 obteve no total 3 pontos, o que representa 60%; 

- Sanyal, 2008 obteve no total 5 pontos, o que representa 100%; 
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- Alessandria, 2007 obteve no total 3 pontos, o que representa 60%; 

- Goyal, 2016 obteve no total 3 pontos, o que representa 60%; 

- Arora, 2019 obteve no total 5 pontos, o que representa 100%. 

 

Podemos dizer que, após a avaliação da qualidade das publicações, os resultados 

apresentados serão considerados como parâmetro para as afirmações contidas nesse 

estudo e as principais características e informações foram sumarizadas na tabela 2.  

  

 Tabela 2 Principais informações dos estudos incluídos. 

 

FONTE: do autor, 2020.  
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4.2 Análise de probabilidades 

As probabilidades de transição relacionadas aos desfechos (transição entre os estados de 

saúde) apresentados nos estudos incluídos são demonstrados na tabela 3.  

Os possíveis estados de saúde dos pacientes com SHR tipo 01 são:  

a) Transplante: probabilidade dos pacientes de serem transplantados em até um ano; 

b) Em acompanhamento: probabilidade dos pacientes ficarem em acompanhamento 

em um ano; 

c) Morrer: probabilidade dos pacientes irem a óbito em até um ano; 

 

Tabela 3 Probabilidades de evolução dos pacientes com Síndrome Hepatorrenal. 

 

FONTE: do autor, 2020.  
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4.3 Dados de Custo 

O custo total do tratamento de um paciente após ser diagnosticado com SHR tipo 

1, englobando o custo da medicação e exames durante 14 dias, foi de R$ 8.993,00 no 

grupo dos pacientes que receberam a combinação de terlipressina e albumina. O custo foi 

de R$ 4.988,74 no grupo dos pacientes que estiveram internados e receberam a 

administração de somente albumina e R$ 12.640,44 no grupo dos pacientes que 

receberam a terapia combinada entre norepinefrina e albumina.  

O custo para o paciente internado que passou pelo transplante de fígado em até 14 

dias foi de R$ 84.835,00 considerando a administração da terapia combinada entre 

terlipressina e albumina e de R$ 81.479,33 para o grupo de pacientes que receberam a 

terapia combinada entre norepinefrina e albumina (Tabela 4).   

Um número pequeno de pacientes pode passar pelo tratamento de hemodiálise 

ambulatorial, o custo deste tratamento em um ano, considerando os três grupos, foi de R$ 

4.496,32 em 14 dias e de R$ 27.964,80 em 365 dias.  

Para o paciente que ficou em acompanhamento ambulatorial, independente do 

grupo, o valor total no período de um ano foi de R$ 1.010,48, considerando os valores 

gastos com exames a cada três meses.   

Para os custos com o paciente que foi a óbito, foram considerados valores de 

acompanhamento e exames relacionados no período de até 14 dias o valor total de R$ 

3.448,74. Por se tratar de uma doença grave e de rápida evolução, não foram considerados 

os valores da terapia combinada.  



33 
 

A soma dos valores para o tratamento em 14 dias e para 365 dias estão 

demonstrados na tabela 4 e foram obtidos através do SIGTAP.  

Tabela 4 Custo das terapias combinadas comparado com albumina. 

 

FONTE: do autor, 2020.  

 

4.3.1 Custos com medicamentos e serviços  

O detalhamento dos custos com administração, medicamentos e exames aplicados 

aos pacientes que estiveram internados no HCFMUSP está descrito na tabela 5.   
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Tabela 5 Valores das terapias, tratamentos e exames 

Componente Custo 14 dias Custo 12 meses 

Terapia I Total (R$) Total (R$) 

Terlipressina + Albumina + exames 8.993,00 8.993,00 

Terapia II 

Albumina + tratamento + exames 

Total (R$) 

4.988,74 

Total (R$) 

4.988,74 

Terapia III Total (R$) Total (R$) 

Norepinefrina + Albumina + tratamento em UTI + exames 12.640,44 12.640,44 

Transplante 

Transplante + medicamentos + exames 

Total (R$) 

84.835,00 

Total (R$) 

252,62 

Diálise Total (R$) Total (R$) 

Tratamento + hemodiálise ambulatorial 4.496,32 27.964,80 

Acompanhamento Total (R$) Total (R$) 

Acompanhamento a cada 3 meses + exames 0,00 1.010,48 

Óbito Total (R$) Total (R$) 

Acompanhamento + exames 3.448,74 0,00 

FONTE: do autor, 2020. 

 

4.3.2 Custos dos serviços hospitalares e profissionais 

Os custos com o tratamento, a diária de internação em UTI, hemodiálise em 

ambiente ambulatorial, transplante de fígado, acompanhamento, exames e a atuação 

profissional estão descritos na tabela 6.  
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Tabela 6 Valores dos serviços hospitalares e profissional 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FONTE: do autor, 2020. 

 

4.4 Modelagem 

 Para demonstrar os valores e as probabilidades dos estados em saúde dos pacientes 

foi realizada uma modelagem computadorizada utilizando dados secundários e que 

projetaram as consequências das intervenções comparadas. Os eventos ocorreram apenas 

uma vez.  

 

4.5 Árvore de decisão 

A árvore se decisão foi construída utilizando o software TreeAge® considerando o 

custo de cada estratégia adotada e as possibilidades de cada grupo (Figura 9).  

Componente Custo 

Tratamento de doenças do fígado Total (R$) 

 K767 3.331,12 

Diária de UTI Total (R$) 

 Serviço hospitalar + profissional 7.120,82 

Hemodiálise  Total (R$) 

Ambulatorial 1.165,20 

Transplante de fígado Total (R$) 

Doador falecido  68.838,89 

Acompanhamento Total (R$) 

Pós transplante  1.010,48 

Exames 

 

Total (R$) 

117,62 
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No grupo terlipressina associada a albumina, ocorrem três possíveis eventos: 31% 

de probabilidade de ser submetido ao transplante hepático, 34% do paciente realizar 

hemodiálise e 35% do paciente ir a óbito (desfechos A, B e C). O custo do tratamento ao 

paciente foi de R$ 8.993,00 e a efetividade de 0,570 (desfecho D) para sucesso.  

No grupo norepinefrina associada a albumina: 50% de probabilidade de ser 

submetido ao transplante hepático, 48% do paciente realizar hemodiálise e 20% do 

paciente ir a óbito (desfechos E, F e G). O custo do tratamento ao paciente foi de R$ 

12.640,00 e a efetividade de 0,200 (desfecho H) para sucesso.  

Para o grupo que recebeu a albumina: 32% de probabilidade de ser submetido ao 

transplante hepático, não houve probabilidade do paciente deste grupo realizar 

hemodiálise e 84% do paciente ir a óbito (desfechos I, J e K). O custo do tratamento ao 

paciente foi de R$ 4.989,00 e a efetividade de 0,160 (desfecho L) para sucesso.  

Para desenhar a árvore foram consideradas as probabilidades dos artigos definidos 

como ‘padrão ouro’, isto é, aqueles que obtiveram maior pontuação na qualificação de 

Jadad.  
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Figura 9 Árvore de decisão e seus resultados de custo-efetividade. O quadrado na 

figura indica um ponto de decisão, os círculos indicam os pontos de chance e os 

triângulos indicam os desfechos (medidos em efetividade). 

 

 

4.6 Razão de Custo Efetividade Incremental (RCEI) 

Considerando que o Brasil não possui um limiar de disposição a pagar, realizamos 

o cálculo considerando como limiar três vezes o PIB per capita, conforme recomendação 

da OMS, que em 2019 foi de R$ 103.599,00.  

O cálculo RCEI foi realizado considerando os dois comparadores associados que 

possuem efetividade terapêutica e os resultados foram: para terlipressina mais albumina 

o valor de R$ 8.993,00 e efetividade de 0,570 e de norepinefrina mais albumina o valor 

de R$ 12.640,00 e efetividade de 0,200. O custo incremental e efetividade foi de R$ -

3.647,00 e 0,370 respectivamente. A RCEI foi de R$ -9.856,76 para o desfecho clínico, 
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demonstrado na tabela 7. O valor incremental está abaixo do limiar sugerido pela OMS, 

indicando que a estratégia da terapia combinada de terlipressina e albumina é custo 

efetiva.  

Tabela 7 Dados de Custo e Efetividade 

 

FONTE: do autor, 2020.  

 

4.7 Análise de sensibilidade 

Uma análise de sensibilidade probabilística foi realizada a partir de simulações 

multivariadas considerando os valores de custo e probabilidades e as variáveis foram 

alteradas considerando o modelo original (figura 9). Esse tipo de análise foi escolhido 

considerando que os custos relacionados com o tratamento e os valores de probabilidades 

podem interferir no resultado. 

O custo para aquisição via licitação para terlipressina foi variado, considerando um 

valor menor, assim como as probabilidades de sucesso e insucesso de cada comparador. 

No total sete variáveis de custo e probabilidade foram testadas simultaneamente, 
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calculando os custos incrementais e efetividades incrementais; o resultado de RCEI de 

cada variação estão demonstrados na tabela 08.  

Os cálculos de RCEI foram realizados comparando as terapias combinadas uma vez 

que a albumina sozinha não possui eficácia terapêutica no tratamento da SHR.  

 

 

Tabela 8 Análise de sensibilidade comparando os resultados de RCEI. 

RCEI: Razão de custo efetividade incremental 

 

Os valores de RCEI, proveniente da análise de sensibilidade, não ultrapassaram o 

valor de R$103.599,00 do limiar de disposição a pagar, não alterando o resultado do 

estudo. Os valores negativos indicam que a terapia é dominante, isto é, possui menor 

custo e maior efetividade.  

 

 

 

 

 

Probabilidade Custo Probabilidade Custo 

0,570 R$ 8.993,00 0,200 R$ 12.640,00 -R$ 9.856,76

0,570 R$ 8.993,00 0,250 R$ 12.640,00 -R$ 11.396,90

0,480 R$ 8.422,00 0,430 R$ 12.640,00 -R$ 84.360,00

0,570 R$ 8.422,00 0,250 R$ 12.640,00 -R$ 13.181,25

0,830 R$ 8.993,00 0,480 R$ 12.640,00 -R$ 10.420,00

0,430 R$ 8.993,00 0,480 R$ 12.640,00 -R$ 72.940,00

0,450 R$ 8.993,00 0,200 R$ 12.640,00 -R$ 14.588,00

Terlipressina + Albumina Norepinefrina + Albumina
RCEI
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5. DISCUSSÃO 

A Síndrome Hepatorrenal é uma preocupante complicação proveniente do avanço 

de doença relacionada ao fígado (66). Assim, em períodos onde os custos são parte 

fundamental de uma boa administração que visa a qualidade, é necessário que as 

instituições de saúde avancem no sentido de desfrutar de tecnologias de baixo custo, mas 

acima de tudo, eficazes. Com a criação em 2011 da CONITEC e através das AES, o MS 

passa a dispor de informações relevantes que colaboram na decisão de incorporar, alterar 

ou não uma tecnologia ao SUS (51).  

No presente estudo buscamos comparar as terapias mais utilizadas no tratamento 

de pacientes diagnosticados com SHR avaliando a qualidade das pesquisas através do 

método de Jadad (55). Nos deparamos com diversos estudos publicados que descrevem 

as estratégias terapêuticas para o tratamento da doença; e alguns deles sugerem o uso de 

noradrenalina, midodrina e octreotida associado a dopamina mais furosemida comparado 

com placebo na eliminação da mortalidade, entretanto, os resultados das comparações 

não foram significativos. Assim, analisando sistematicamente, com foco nas publicações 

que apontaram a eficácia dos medicamentos utilizados, encontramos comparações entre 

a administração de somente albumina e administração de albumina associada a 

terlipressina e em todos os estudos a albumina administrada sozinha não apresentou 

melhora no estado de saúde, assim como, o índice de sobrevivência foi menor ou zero 

(25,37–39,67). Em curto prazo, a terlipressina administrada juntamente com a albumina 

tem sido bem avaliada (66,67) e pode reduzir a mortalidade, em comparação com placebo, 

dos pacientes nas mesmas condições (43). 
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Os demais estudos selecionados comparam as estratégias entre terlipressina 

associada a albumina a norepinefrina associada também a albumina, e apesar da 

associação com norepinefrina apresentar certa eficácia, quando comparada com a 

terlipressina, fica evidente que a terlipressina é superior e indicada como alternativa a 

norepinefrina (46,64,68). 

Assim como a terlipressina, a norepinefrina é administrada em pacientes 

diagnosticados com SHR, entretanto, a primeira pode ser utilizada em ambiente 

ambulatorial, já a segunda, deve exclusivamente ser administrada em ambiente de terapia 

intensiva, então, procurou-se explorar os custos, não somente dos medicamentos ativos 

farmacologicamente quanto os meios nos quais os pacientes se encontram durante o 

tratamento (46,47).   

Considerando que o estudo avalia o custo efetividade da terlipressina associada a 

albumina, duas outras alternativas (albumina e norepinefrina associada a albumina) foram 

utilizadas como comparadores, uma vez que, a efetividade terapêutica da associação 

terlipressina mais albumina tem sido demonstrada superior quando comparada com as 

duas outras drogas.  

Os materiais e medicamentos utilizados nos hospitais públicos brasileiros são 

adquiridos por meio de licitação pública, isto é, com condições igualitárias, onde o menor 

valor e a melhor qualidade são eleitos. Deste modo, quando uma tecnologia é incorporada 

no SUS, os custos tendem a diminuir uma vez que a empresa fornecedora passará a ter 

uma demanda constante na fabricação do produto.  
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A mensuração da quantidade de recursos deste estudo foi obtida através da técnica 

de macro custeio, onde apresenta de maneira objetiva os valores obtidos através dos 

registros em sistema e, convém destacar que, apesar do método de micro custeio permitir 

um alto grau de detalhamento, ele é indicado quando a necessidade de valoração está 

relacionada com um peso maior de recursos humanos, não sendo o foco principal desta 

pesquisa. 

Alguns países adotam um limiar de disposição a pagar (LDP), isso é, estabelecem 

um valor máximo para adquirir uma determinada tecnologia, entretanto, devido a falta de 

padronização, a OMS define, para cálculo do valor incremental de um tratamento, três 

vezes a renda anual per capita, pois considera o aumento nos gastos de saúde ao longo do 

tempo. O Brasil, que não possui um LDP pré-definido, adere à orientação da OMS, assim, 

nesta análise o valor de R$103.599,00 foi o teto do gasto considerado para definir se a 

estratégia é economicamente viável até o momento final do estudo.  

Considerando os dados demonstrados na árvore de decisão, é possível observar que 

o custo efetividade da terlipressina comparada a norepinefrina é superior, uma vez que, 

não basta o custo de uma terapia ser menor, também deve-se considerar os demais valores, 

como profissional especializado, ambiente dedicado, exames e materiais de apoio. Assim, 

o custo da terlipressina mais albumina foi de R$8.993,00 e R$12.640,00 para 

norepinefrina mais albumina, o custo incremental foi de R$ -3.647,00 e as efetividades 

0,570 e 0,200, respectivamente. A efetividade incremental foi de 0,370 influenciando no 

resultado de RCEI. A melhor explicação para o resultado, com base na árvore de decisão 

construída, nos leva a acreditar que o valor a ser desembolsado pelo SUS para o 

pagamento do tratamento da terapia combinada entre terlipressina e albumina é de R$ -

9.856,76. 
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Uma análise de sensibilidade variando simultaneamente os valores, efetividades e 

terapias foi realizada e todos os resultados calculados para RCEI não ultrapassaram o teto 

definido para o limiar de disposição a pagar, evidenciando que mesmo após variações, o 

resultado não sofreu alteração.   

Os dados da literatura demonstram resultados distintos relacionados ao preço da 

terlipressina no Brasil, uma vez que os autores em geral consideram o alto valor do 

medicamento (66), porém, somente um leva em consideração a diferença entre os custos 

da administração da terlipressina e da norepinefrina, esta que deve necessariamente ser 

administrada em ambiente de terapia intensiva (46) elevando consideravelmente os custos 

com internação e com os profissionais de saúde.  

Finalmente, de maneira clara, podemos concluir que a administração fora do 

ambiente controlado, a terlipressina associada a albumina no tratamento da SHR tipo 1 

em pacientes com cirrose no âmbito do SUS é custo efetiva.  

Como complemento para o estudo, sugere-se a variabilidade metodológica 

utilizando dados de pacientes que estiveram internados, somados aos valores dos 

medicamentos na qual cada um utilizou dia a dia durante a internação em UTI ou em 

enfermaria.  
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6. CONCLUSÃO 

O estudo demonstrou através da análise de custo-efetividade que a terlipressina 

associada a albumina administradas concomitantemente em pacientes diagnosticados 

com SHR tipo é custo efetiva quando comparada com albumina sozinha e com 

norepinefrina associada a albumina administradas em ambiente controlado.   
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7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

7.1   Confidencialidade dos dados 

O autor declara que não há dados de pacientes no texto.  
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