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INTRODUÇÃO
! Prevalência de sobrepeso e obesidade – proporções
epidêmicas em todo o mundo
! No Brasil
! Excesso de peso associado a doenças crônicas não
transmissíveis
! Custo das hospitalizações relacionadas ao excesso de peso e
obesidade e às doenças associadas, (SUS)
! Opções farmacoterapêuticas disponíveis para o tratamento da
obesidade no pais
! Relevância de análises econômicas destas intervenções

OBJETIVO

! Este trabalho tem como objetivo realizar análise de custoefetividade do tratamento farmacológico da obesidade
com uso de sibutramina ou orlistat associados a dieta, em
relação à mudança de estilo de vida, no Brasil, avaliando
seu potencial na redução da incidência de doenças
relacionadas ao excesso de peso, na perspectiva do SUS

METODOLOGIA
! Revisão da Literatura
! Estudos de todos os anos anteriores a 2015, preferencialmente, estudos de avaliação econômica
e ECCR que avaliassem o uso de sibutramina e orlistat, com ou sem dieta. RS e metanálises
também foram incorporadas, com a finalidade de buscar evidências científicas sobre as
propostas.

! Modelo Matemático
! Modelo de Markov onde estados de transição retratam a evolução do paciente após a
intervenção. No nódulo de decisão os pacientes dividiam-se em três grupos de acordo com o
tratamento aplicado: (a) dieta; (b) sibutramina e dieta e; (c) orlistat e dieta.
! Pacientes de ambos os sexos, com idade e IMC médios de 35 anos e 35, respectivamente, na
simulação, aumentam seu IMC a uma taxa determinada.

! Intervenções, Horizonte Temporal e Perspectiva de Análise
! Foram comparados os tratamentos farmacológicos com a sibutramina 10mg e orlistat 120mg,
ambos somados a dieta de redução de 600 kcal. A posologia do orlistat foi de 3 comprimidos/
dia e da sibutramina de 1 comprimido/dia. O horizonte temporal do modelo estipulado foi de 10
anos e o modelo adotou como perspectiva de análise o SUS.

METODOLOGIA
! Taxa de aumento do IMC da população
! O modelo se inicia após um ano de intervenção. A partir desse ano, os paciente começam a engordar . Nos
que tiveram tratamento farmacológico, a massa corporal e seu IMC aumentam a uma taxa de 0,385kg/mês
nos primeiros 3 anos, diminuindo posteriormente para 0,083 kg/mês. Essa última taxa também foi utilizada em
todo o período, para os pacientes que tiveram apenas dieta como intervenção e os não respondedores.

! Taxa de desconto
! As medidas de custo e efetividade foram descontadas a uma taxa anual de 5%.

! Custos
! Os dados de custo foram extraídos de estudos nacionais. Foram considerados custos diretos médicos e não
médicos. Informações relacionadas ao preço dos medicamentos foram obtidas do Banco de Preços em
Saúde - 2014.

! Comorbidades: diabetes e infarto
! As probabilidades de desenvolver as comorbidades no modelo foram extraídas da literatura. Ambas variaram
de acordo com o IMC dos pacientes.
! O modelo produziu parâmetros por meio de regressões que relacionam a idade do paciente e IMC com a
probabilidade de desenvolver infarto e morrer.

METODOLOGIA
! Utilidade e Efetividade
! As utilidades iniciais dos pacientes foram inseridas através de equações construídas em função
do IMC inicial do indivíduo após o tratamento (literatura internacional). As efetividades dos
estados de transição do modelo foram fundamentadas em equações construídas em função da
utilidade inicial do paciente e da taxa na qual esse valor é descontado com o passar dos anos.
Tal desconto se deve ao aumento do IMC e as comorbidades que o paciente poderá
desenvolver.

! Estrutura do modelo
! Para a construção do modelo matemático foi utilizado o software TreeAge® Software Inc.,
Williamstown, Mass, versão 2009. A simulação tem início no ano seguinte à intervenção realizada
nos pacientes.
! Análise de Sensibilidade
! Foi construído um Diagrama de Tornado a fim de avaliar quais variáveis mais influenciavam na
robustez dos resultados quando variadas na análise de sensibilidade. Quando ausentes, os
valores foram alterados em 20%. Uma análise de sensibilidade determinística univariada foi
posteriormente realizada.

METODOLOGIA

Figura 1. Representação esquemática do modelo de simulação

RESULTADOS
Tabela 1. Custo e efetividade das estratégias de intervenção utilizadas contra a obesidade

Estratégia

Custo (R
$)

Custo
Incr. (R
$)

Efet.
(QALY)

E f e t .
Incr.
(QALY)

ICER (R$/
QALY)

Dieta

1.077,27

0,00

6,86

0,0000

0,00

Sibutramina
+ Dieta

1.264,22

186,94

6,99

0,136

1.366,46

Orlistat +
Dieta

2.280,21

1015,99

7,12

0,130

7.775,41

RESULTADOS
Gráfico1. Análise de Custo-Efetividade

RESULTADOS
Gráfico2. Diagrama de Tornado para as variáveis da análise de custo-efetividade

RESULTADOS
! As efetividades da sibutramina e orlistat associados a dieta foram 6,99 e 7,12, respectivamente, no
tratamento da obesidade em adultos. Seus custos, ao longo de um ano de tratamento, foram de R
$1.264,22 para dieta+sibutramina e R$2.280,21 para dieta+orlistat.
! Após a análise de sensibilidade univariada da utilidade dos pacientes não respondedores concluiu-se
que, apesar haver variações nos valores acumulados de efetividade, não ocorreram alterações nas
respostas finais do modelo.
! Limitações:
! A obesidade é uma doença capaz de gerar diversas comorbidades, mas modelo construído aqui considerou
apenas duas comorbidades: a diabetes melitus tipo 2 e o infarto agudo do miocárdio.
! Não se considerou a possibilidade do efeito deletério da sibutramina, que comparada ao controle aumentou
em 16% os eventos cardiovasculares (James et al. Scout study, 2010).
! Os agravos gerados pela obesidade, além de questões relacionadas à percepção da qualidade de vida do
paciente, são diferentes entre gêneros.
! A coorte simulada foi homogeneizada, considerando-se que todos os pacientes possuíam 35 anos de idade,
1,70m de altura e 101kg de peso.
! Utilização de dados internacionais relativos à efetividade dos tratamentos e a utilidade dos pacientes

CONCLUSÕES
! A estratégia de tratamento de melhor razão custo-efetividade incremental (ICER)
foi a sibutramina + dieta. Tal opção apresentou um ICER de R$1.366,46 comparada
com R$7.775,41 relativa ao orlistat + dieta.
! O tratamento da obesidade é complexo e multidisciplinar e não existe nenhum
tratamento em longo prazo que não envolva mudança de estilo de vida. No Brasil,
existem duas opções de tratamento farmacológico para a obesidade e o
sobrepeso: sibutramina e orlistat.
! Uma avaliação de tecnologia em saúde completa deve avaliar não apenas
critérios de segurança, eficácia, efetividade e eficiência econômica, mas
também critérios éticos. O Brasil ainda não adota um critério formal para
incorporação de tecnologias no sistema e nem possui um limiar de aceitabilidade
capaz de nortear a política de incorporação de Tecnologias. A Organização
Mundial de Saúde recomenda como limiar de aceitabilidade para países em
desenvolvimento um valor correspondente a três vezes o PIB per capita. Esse valor
é cerca de R$63.756,00.

CONCLUSÕES
! Mas os ganhos de efetividade do tratamento farmacológico, tanto com a sibutramina
quanto com o orlistat, são muito pequenos, 2% e 4% respectivamente, vis à vis ao da
dieta. Por sua vez, como o aumento do ICER é de aproximadamente 870% e 4.952%
para cada um dos tratamentos medicamentosos, não parece ser viável
economicamente o uso deles como política pública. Isto não significa que esses
medicamentos não possam ser utilizados em casos específicos, de acordo com critério
médico.
! Apesar dessa recomendação, faz-se necessário a realização de mais estudos que
comprovem os motivos pelos quais a sibutramina foi banida e outros trabalhos que
consigam avaliar na população brasileira, aspectos de percepção de qualidade de
vida e efetividade dos tratamentos para a obesidade.
! Sobre a incorporação de uma ou outra tecnologia no SUS, dados seus riscos altos e
efetividades baixas, a opção dieta ainda é a mais adequada.

