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RESUMO 

A tuberculose (TB) é uma doença que reemergiu nas últimas décadas e se manteve em 

evidência como um grande problema de saúde pública. Apesar da antibioticoterapia 

aliada a formulação de políticas para seu tratamento, controle e prevenção, esta 

enfermidade foi a primeira causa de mortes por doenças infecciosas no mundo em 2014. 

O Brasil está entre os 22 países responsáveis por 80% dos casos de TB, enquanto que o 

estado do RJ apresenta um dos piores cenários nacionais, com altas taxas de incidência 

e mortalidade. O abandono da terapia com consequente agravamento da doença é um 

dos principais responsáveis por esse quadro atual. A estratégia do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO) tem como objetivo garantir o comprometimento do 

paciente, do profissional de saúde e do governo com o tratamento, por meio da 

supervisão da tomada do medicamento. Este estudo teve como objetivo analisar os 

custos envolvidos no tratamento da TB pulmonar sem resistência e com 

multirresistência (TBMR); desenvolver modelos de árvore de decisão para análise de 

custo-efetividade (ACE) do TDO para os novos casos e casos multirresistentes no 

estado do RJ; e simular a expansão da cobertura do TDO para novos casos. 

Construíram-se duas árvores de decisão que simularam a progressão da doença por 6 

meses, TB sem resistência, e 2 anos, TBMR. Para a ACE foram comparadas as 

estratégias do tratamento autoadministrado (TAA) e o TDO com abrangência de 100%, 

enquanto que para ampliação da estratégia foi utilizada a cobertura atual de 48% e 

100%. Considerou-se o padrão epidemiológico do Rio de Janeiro, em indivíduos adultos 

de ambos os sexos sem distinção econômica. A perspectiva adotada foi do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para fins de análises de custos e consequências clínicas. Todos 

os desfechos foram submetidos a variações para verificação de existência de 

sensibilidade paramétrica. O trabalho encontrou que os custos com TDO impactam no 

custo do tratamento, chegando a aumentar três vezes o valor na TB sem resistência e 

30% na TBMR. A ACE mostrou que o TDO é custo efetivo para os casos novos, 

apresentando um ICER de R$ 51.369 (US$ 14.761) por vida salva no RJ. A ampliação 

da cobertura do TDO de 48 para 100% no RJ evitaria 130 mortes (17%), além de 395 

casos extras de cura (5%) e reduziria 91 casos de abandono (6,11%), sendo necessário 

um investimento na ordem de R$ 6.700.000,00 pelo governo do estado. Contudo, para 

os casos multirresistentes, esta estratégia não se mostrou custo efetiva, devendo ser 

repensada a utilização do TDO para esses pacientes. Assim, o TDO se mostra uma 

estratégia importante na melhoria do panorama da TB no estado, porém, o governo deve 

reavaliar seu processo de implementação e registro, além do grupo de pacientes a serem 

incluídos na estratégia. 

 

Palavras-chave: Tuberculose. Terapia Diretamente Observada. Avaliação de Custo-

Efetividade. Avaliação em Saúde. Estudo Comparativo 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Tuberculosis (TB) is a disease that has reemerged in the last decades and has remained 

in evidence as a major public health problem. Despite antibiotic therapy combined with 

political program for treatment, prevention and control, this disorder was the leading 

infectious cause of death worldwide in 2014. Brazil is included among the 22 countries 

that are responsible for 80% of all TB cases, while the state of Rio de Janeiro has one of 

the worst national scenarios, with high incidence and mortality rates. Treatment default 

and its consequence worsening of the disease is the major responsible for the current 

setting. The Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) strategy aims to ensure 

the patient, health care professional and government commitment with treatment 

through the supervision of taking medication. This study aimed to analyze the costs 

involved in pulmonary TB treatment without resistance and multidrug resistance 

(MDR-TB); to develop decision trees models for cost-effectiveness analysis (CEA) of 

the DOTS for new cases and multidrug resistant in RJ; and to simulate the DOTS cover 

expansion to new cases. Two decision trees were used simulating the progression of 

disease for 6 months, TB without resistance, and 2 years, MDR-TB. For the CEA were 

compared Self Administration of Treatment (SAT) strategy with 100% DOTS coverage, 

while for strategy expansion was used the current coverage of 48% and 100%. It was 

considered the epidemiological pattern of Rio de Janeiro in adults, without economic 

distinction and gender. The Health System perspective was adopted for cost analysis 

and clinical consequences. Sensitivity analyses were used to determine the effect on 

outcomes of varying parameters. The study found that DOTS costs impact the treatment 

costs, increasing three times the cost in TB without resistance and 30% in MDR-TB. 

The ACE showed that DOTS is cost effective when applied in new cases, the ICER was 

R$ 51,369 (US$ 14,761) per life saved in RJ. The DOTS expansion from 48 to 100% 

coverage in Rio de Janeiro prevents 130 deaths (17%), increases cure in 395 extra cases 

(5%) and avoids 91 defaults (6.11%), and would be necessary an investment in the 

order of R $ 6,700,000.00 by the state government. However, for multi-drug resistant 

cases, the DOTS strategy was not cost effective and the government should rethink its 

use in these patients. Therefore, the TDO shows to be an important strategy to improve 

the TB control in RJ, however, it is important to review its implementation and 

registration process, further which patients groups should be included in the program. 

 

Keywords: Tuberculosis. Directly Observed Treatment. Cost-Effectiveness Evaluation. 

Health Evaluation. Comparative Study. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Cada vez mais estudos de avaliação econômica tornam-se necessários para 

garantir equidade e eficiência na aplicação dos recursos existentes, visto as limitações 

dos recursos disponíveis, a tendência ao aumento dos gastos com saúde, o 

envelhecimento da população e a constante inovação tecnológica. 

O Brasil figura entre os países mais populosos do mundo, porém com recursos 

de saúde muito abaixo dos países desenvolvidos. Em 2012, os gastos com saúde por 

habitante foram em média US$1.057, muito inferiores aos despendidos por países como 

Estados Unidos (US$ 8.895), Reino Unido (US$3.648)e até mesmo Uruguai (US$ 

1318) (WHO, 2012). A porcentagem de despesas públicas em relação as despesas totais 

em saúde no Brasil foi de 47% em 2010, 45,7% em 2011 e 46,4% em 2012. Esses dados 

sugerem um distanciamento do país em relação ao cenário dos países desenvolvidos que 

também apresentam sistemas universais de saúde, já que a taxa mínima recomendada 

pela OMS é 70% de gastos públicos (WHO, 2014).  

Programas do governo, principalmente os voltados para a área da saúde, devem 

ser criteriosamente avaliados antes e depois de sua implementação, pois os recursos 

destinados a uma intervenção não mais estarão disponíveis para outra alternativa. Por 

isso, há necessidade de se identificar as alternativas mais relevantes para a sociedade. 

Avaliações realizadas antes de se efetivar um programa têm finalidade estratégica, 

auxiliam no planejamento dos custos e ações, além da elaboração de intervenções. 

Contudo, tão importante quanto estas, são as avaliações feitas depois da execução do 

programa, que fornecem informações quanto à utilidade, produtividade e eficiência para 

a sociedade. E com isso, provêm gestores de dados se a mesma deve ser mantida, 

ampliada, transformada ou até interrompida (BRASIL, 2014). 

As avaliações econômicas são um importante instrumento para o processo de 

decisão na incorporação de novas tecnologias e alocação dos recursos de saúde para o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Estas análises permitem identificar os problemas e 

formular soluções através dos estudos que envolvam efetividade, custos e impacto do 

uso das tecnologias, resultando em intervenções mais eficientes e fornecendo subsídios 
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para mudanças e aprimoramento das políticas de saúde, elevando a efetividade e 

qualidade dos serviços prestados (BRASIL, 2014). 

Registros históricos mostram que a tuberculose (TB) acompanha a história 

humana há milhares de anos. No Brasil, durante o século XIX, a TB se expandiu na 

maioria das cidades. No final deste período era a principal causa de mortes no estado do 

Rio de Janeiro. A partir do século XX foi considerada como “mal social” devido a sua 

relação direta com as péssimas condições de vida da população, pobreza, má 

distribuição de renda e à urbanização acelerada (MACIEL et al., 2012). 

Com a revolução da antibioticoterapia e formulação de políticas do governo 

voltadas para o controle da TB, observou-se uma diminuição na taxa de mortalidade 

presente no século XX, mas que não foi mantida nas últimas décadas. Dentre as razões 

para esse aumento, pode-se destacar: (a) a desigualdade social e seus determinantes, (b) 

o advento da AIDS, (c) o surgimento da multirresistência do bacilo da TB, (d) o 

envelhecimento populacional e movimentos migratórios (MACIEL et al., 2012). 

Apesar de possuir tratamento e ser passível de cura, a TB foi a principal causa 

de mortes por doenças infecciosas no mundo em 2014. A utilização inadequada dos 

medicamentos é a principal causa da falência terapêutica, o que resulta no surgimento 

das cepas resistentes e aumento de recursos do governo para o tratamento (WHO, 

2015).  

Em 1993, a OMS declarou a situação da TB no mundo como emergencial e 

incluiu o Brasil como uns dos 22 países responsáveis por 80% dos casos mundiais, 

ocupando no ranking o 18º lugar. Desde então, programas específicos para combater a 

TB vêm sendo desenvolvidos pelo governo brasileiro (PILLER, 2012). 

O estado do Rio de Janeiro exibe um dos piores cenários de tuberculose no 

Brasil. Nos últimos anos, vem apresentando a maior taxa de mortalidade e a segunda 

maior taxa de incidência do país (BRASIL, 2016). 

Atualmente, trabalho em um hospital estadual especializado no tratamento da 

tuberculose de pacientes em estado grave de saúde ou que necessitam de supervisão e 

recursos para realizar o tratamento. Em minha rotina, observo as dificuldades 

enfrentadas pelos pacientes que adquirem a tuberculose resistente, como a 

administração de medicamentos injetáveis e efeitos adversos mais desagradáveis, assim 
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como, os obstáculos para o sistema de saúde, com o alto custo destes medicamentos e a 

necessidade de maior estrutura e profissionais de saúde mais qualificados. Na maior 

parte dos casos, o aparecimento da resistência resultou da falta de comprometimento do 

paciente com a terapia, o que ressalta a importância de estratégias que possam aumentar 

essa adesão. 

O tratamento diretamente observado (TDO) é considerado uma das melhores 

estratégias para combater a tuberculose e aumentar a adesão do paciente ao tratamento 

(BRASIL, 2011a). Apesar de demandar recursos financeiros para sua execução, a longo 

prazo, poderia trazer benefícios econômicos e sociais, como elevação da taxa de cura, 

redução de casos resistentes da doença e do número de óbitos (WHO, 2006). 

No Brasil, a expansão do tratamento supervisionado está estabelecida como 

uma das metas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT). O Objetivo 

é expandir para 100% das unidades de saúde nos municípios prioritários. Em 2014, a 

cobertura do TDO para os novos casos de TB no estado do Rio de Janeiro foi de 48% 

(SINAN, 2016) e espera-se que, com a expansão da mesma, o estado melhore seus 

índices relacionados à doença. 

Considerando estas informações, torna-se importante verificar a relação de 

custo-efetividade do TDO para os casos de TB pulmonar com e sem multirresistência 

no estado do Rio de Janeiro, e avaliar o impacto orçamentário da expansão da cobertura 

deste programa para o governo. 
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2 BASES TEÓRICAS 

2.1 Tuberculose 

2.1.1 HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA 

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo microrganismo 

Mycobacterium tuberculosis, que pode se manifestar clinicamente em diversos órgãos 

ou sistemas, tais como pulmão, pleura, ossos, nódulos linfáticos, meninges, dentre 

outros. A forma pulmonar da doença é a mais frequente e relevante para a saúde 

pública, já que é a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão (WHO, 2013; 

BRASIL, 2011a). 

A via inalatória é a principal forma de transmissão. Esta se inicia nos 

indivíduos com a doença respiratória ativa também nomeados bacilíferos positivos. 

Através de uma lesão pulmonar ou laríngea, esses sujeitos liberam no ambiente 

gotículas contendo o patógeno por meio da tosse ou da fala. Em seguida, os bacilos 

viáveis expelidos, ao serem inalados, alcançam os alvéolos pulmonares e lá se 

desenvolvem no organismo do hospedeiro. Em um ano, estima-se que um indivíduo 

bacilífero positivo possa contaminar de 10 a 15 pessoas na população. Na maior parte 

das pessoas saudáveis, a infecção é assintomática e o sistema imunológico consegue 

controlar e conter o patógeno. Se não eliminados, os bacilos podem permanecer no 

organismo e desenvolver a tuberculose latente (CAMPOS, 2006).  

Na forma latente, além do indivíduo não apresentar os sintomas da doença, não 

transmite o bacilo, mas apresenta risco de evoluir da condição de latente para a doença 

ativa. Essa evolução ocorre principalmente nos dois primeiros anos ou em situações 

onde o sistema imune esteja comprometido (CAILLEAUX-CEZAR, 2012). Alguns 

fatores podem facilitar a evolução da infecção para a doença, dentre eles: idade 

avançada, condição socioeconômica, uso de medicamentos imunossupressores, uso de 

drogas e comorbidades tais como: diabetes mellitus, alcoolismo, silicose, neoplasias, 

infecção pelo HIV, dentre outras (CAMPOS, 2006). 

Os principais sintomas da tuberculose pulmonar são: tosse persistente, 

produtiva ou não, com expectoração sangrenta ou não, febre vespertina, anorexia, perda 
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de peso e sudorese noturna. A tosse por mais de três semanas é o principal sinal 

identificado na busca ativa de sintomáticos respiratórios pela saúde pública, cujo 

objetivo é aumentar a descoberta precoce dos casos bacilíferos e diminuir a transmissão 

na comunidade (BRASIL, 2011a). 

 

2.1.2 EXAMES DIAGNÓSTICOS E DE ACOMPANHAMENTO 

O diagnóstico clínico-epidemiológico é realizado através das manifestações 

clínicas citadas anteriormente, sendo o principal alerta a tosse persistente. 

Posteriormente à suspeita, é necessário realizar os testes laboratoriais para confirmação 

do diagnóstico, através de exames bacteriológicos, achados radiológicos, 

histopatológicos, imunológicos e moleculares, entre outros (BRASIL, 2011a). 

Os exames bacteriológicos compreendem a baciloscopia direta e a cultura para 

micobactérias do escarro. A baciloscopia é o método mais utilizado no serviço público 

por ser simples e ter baixo custo. Apresenta uma baixa sensibilidade e permite detectar 

de 60% a 80% dos casos. A técnica mais empregada é a pesquisa do bacilo álcool-ácido 

resistente – BAAR, pelo método Zielhl-Nielsen. A amostra deve ser proveniente de uma 

tosse profunda para colher a secreção da arvore brônquica. Seus resultados são 

expressos com sinais de cruz, dependendo da quantidade encontrada por campo 

(BRASIL, 2011a; BRASIL, 2010). 

Já a cultura para micobactérias é um método com maior especificidade e 

sensibilidade, porém mais caro que a baciloscopia. Por isso, seu uso é indicado em 

pacientes com suspeita de TB, mas que tenham baciloscopia negativa, amostras com 

poucos bacilos ou dificuldades de obtenção do escarro. Nos casos com baciloscopia 

negativa, a cultura aumenta em 30% o diagnóstico da doença. Esta técnica consiste em 

cultivar o bacilo em meios específicos como Löwenstein-Jensen e Ogawa-Kudoh que 

estimulam seu desenvolvimento (BRASIL, 2011a; BRASIL, 2010).  

Outro tipo de diagnóstico utilizado é o radiológico, a radiografia do tórax é a 

técnica mais empregada. Esta é capaz de apontar uma suspeita da doença além de 

informar a extensão do comprometimento pulmonar. No entanto, até 15% dos pacientes 
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com tuberculose não apresentam alterações, necessitando dos exames laboratoriais para 

complementar o diagnóstico (BRASIL, 2011a). 

Exames histopatológicos são utilizados para diagnosticar tuberculose 

extrapulmonar e pulmonar em casos específicos, como em pacientes imunodeprimidos. 

A amostra é coletada através da biópsia do tecido suspeito, e caso sejam encontrados 

bacilos ou lesão granulomatosa, o diagnóstico é confirmado (BRASIL, 2011a). 

Outros testes também podem ser empregados, porém ainda não fazem parte da 

rotina do diagnóstico da TB no Brasil, seja por falta de validação, custos elevados ou 

baixo desempenho. Dentre eles podemos citar os exames de imagem como a tomografia 

computadorizada de alta resolução, testes fenotípicos e testes imunológicos (BRASIL, 

2011a). 

Diferente das técnicas apresentadas anteriormente, outra bastante utilizada no 

âmbito da TB é a prova tuberculínica (PT). Esta, com raras exceções, não é utilizada 

para fins diagnósticos da doença ativa, e sim para diagnóstico de infecção latente pelo 

bacilo (BRASIL, 2011a). A PT consiste na inoculação intradérmica de um derivado 

proteico do M. tuberculosis a fim de medir a resposta imune celular a estes antígenos, 

através de uma reação de hipersensibilidade cutânea. Este processo inicia uma reação 

inflamatória no local que leva à formação de eritema e edema, cujo maior diâmetro é 

medido através de uma régua em milímetros. É considerado infectado pelo bacilo, o 

paciente que tiver enduração - área dura, elevada, com margens bem definidas, no local 

da injeção - igual ou superior a 5mm (BRASIL, 2011a). 

 

2.1.3 HISTÓRICO DO TRATAMENTO 

O tratamento efetivo da TB surgiu somente com a descoberta dos antibióticos, 

a partir da década de 40. A estreptomicina foi o primeiro agente quimioterápico capaz 

de atuar contra o bacilo. Descoberta em 1944, seus resultados se mostraram promissores 

inicialmente, porém com a emergência de altas taxas de resistência, sua eficácia 

diminuiu (HIJJAR et al., 2007). 
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A descoberta de outro agente anti-TB, o ácido para-amino-salicílico, em 1946, 

possibilitou uma nova terapia. Este foi empregado em associação com a estreptomicina 

e a combinação, além de aumentar a eficácia do tratamento, diminuiu o aparecimento de 

bacilos resistentes. Estabeleceu-se assim, o primeiro esquema terapêutico para TB 

utilizado nos Estados Unidos e em seguida adotado no Brasil (HIJJAR et al., 2007). 

Em 1952, surgiu a isoniazida (H), que mostrou efetividade contra o bacilo e 

tinha como vantagem uma baixa toxicidade e custo reduzido. No Brasil, foi incluída no 

regime terapêutico associada com os antibióticos anteriores. Anos mais tarde, foram 

surgindo outros agentes anti-TB que são utilizados até os dias atuais: a rifampicina (R), 

em 1965; o etambutol (E), sintetizado em 1960, utilizado somente em 1968 e a 

pirazinamida (Z), sintetizada em 1936, porém só empregada no esquema a partir de 

1970 (HIJJAR et al., 2007; SOUZA e VASCONCELOS, 2005). 

Com esses novos antibióticos, em 1980 houve a padronização e implantação do 

esquema de curta duração no Brasil. Este esquema consistia em 2 meses de uso de RHZ, 

seguidos de 4 meses de RH. Porém, em 2009, o Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose juntamente com o seu comitê técnico assessor fez uma revisão do 

tratamento da TB. Com base nos resultados do II Inquérito Nacional de Resistência aos 

Medicamentos anti-TB que mostrou um aumento da resistência primária a isoniazida de 

4,4% para 6,0%, foi introduzido o etambutol na primeira fase do tratamento, sendo o 

esquema utilizado até o momento (BRASIL, 2011a).  

 

2.1.4 TRATAMENTO ATUAL DA TUBERCULOSE 

Apesar de ser uma doença grave e contagiosa, quando o tratamento é feito da 

maneira recomendada, a transmissibilidade cai após 15 dias da intervenção. O esquema 

terapêutico é formado por uma combinação de substâncias que devem atender a três 

requisitos: alta atividade bactericida precoce, prevenir o aparecimento de bacilos 

resistentes e atividade esterilizante total (BRASIL, 2011a). 

O tratamento com o esquema básico padronizado pelo Ministério da Saúde 

para TB é dividido em 2 fases. Na primeira delas, durante os primeiros 2 meses, o 

paciente é tratado com a combinação da rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 
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etambutol (RHZE). Na segunda fase são mais 4 meses da rifampicina e isoniazida (RH) 

(Quadro 1). Em ambas as fases, a formulação é feita com todos os componentes no 

mesmo comprimido. A primeira fase é composta por associação de medicamentos de 

alto poder bactericida, capazes de atuar nas lesões, diminuir a transmissibilidade e 

reduzir o risco de resistência. Já a segunda tem por objetivo eliminar os microrganismos 

persistentes e prevenir recaídas e recidivas (BRASIL, 2011a). 

Quadro 1: Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes 

Regime Fármacos Faixa de peso Unidades/dose Meses 

2 RHZE 
Fase Intensiva 

RHZE 
150/75/400/275 
comprimido em dose 
fixa combinada 

20kg a 35kg 2 comprimidos 

2 36kg a 50kg 3comprimidos 

>50kg 4 comprimidos 

4 RH 
Fase de 
manutenção 

RH 
Comprimidos 
300/200 
150/100 

20kg a 35kg 1 comprimido 300/200  

4 36kg a 50kg 
1 comprimido 300/200 + 1 
comprimido 150/100 

>50kg 2 comprimidos 300/200  

Fonte: adaptado de Brasil (2011a). 

O esquema básico é indicado para os casos novos e retratamento. Considera-se 

caso novo, o paciente adolescente ou adulto que nunca se submeteu anteriormente a 

qualquer tratamento para TB ou o fez por no máximo 30 dias. É considerado paciente 

em retratamento aquele já tratado por mais de 30 dias e que necessitou de novo 

tratamento, seja por recidiva após cura ou por retorno após abandono. Neste caso, o 

esquema básico é feito até o resultado da cultura, e dependendo do resultado, o esquema 

é mantido ou substituído (BRASIL, 2011a).  

Alguns pacientes abandonam o tratamento antes do término por diversos 

motivos, dentre eles: remissão dos sintomas nas primeiras semanas, reações 

indesejáveis resultantes dos efeitos adversos dos medicamentos ou por problemas na 

cadeia de suprimento. A interrupção precoce do tratamento pode levar não somente ao 

reaparecimento dos sintomas da doença, como também ao agravamento do quadro 

clínico. Isso porque o agente, além de persistir no organismo, fica suscetível a mutações 

que levam a mecanismos de resistência aos medicamentos inicialmente administrados 

(CUNHA e FROTA, 2006).  
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O tratamento para tuberculose multirresistente (TBMR) é indicado quando há 

resistência in vitro à rifampicina e isoniazida, intolerância a dois ou mais fármacos do 

esquema básico ou falência ao esquema básico. Este último se caracteriza pela 

persistência da positividade do escarro ao final do tratamento. São também classificados 

como casos de falência aqueles que, no início do tratamento, são fortemente positivos 

(++ ou +++) e mantêm essa situação até o quarto mês ou aqueles com positividade 

inicial seguida de negativação e nova positividade por dois meses consecutivos, a partir 

do quarto mês de tratamento (BRASIL, 2011a). 

Na escolha dos medicamentos para tratar a TBMR é importante considerar o 

histórico terapêutico do paciente, os resultados dos testes de sensibilidade aos fármacos, 

os eventos adversos e o custo do tratamento (BRASIL, 2011a). No Brasil, a terapia para 

TBMR foi padronizada pelo Ministério da Saúde em 3 fases. A primeira fase tem 

duração de 2 meses e o esquema consiste em estreptomicina, 5 vezes por semana, 

etambutol, levofloxacino, pirazinamida e terizidona diariamente. A segunda tem 

duração de 4 meses e consiste nos mesmos medicamentos da primeira fase, porém, com 

o uso da estreptomicina 3 vezes por semana. Por último, durante 12 a 18 meses, o 

paciente deve ser tratado com etambutol, levofloxacino e terizidona. Diferente do 

esquema básico, essas formulações são individualizadas (BRASIL, 2011a). 

Quadro 2: Esquema de tratamento para TBMR 

Regime Fármaco 
Doses por faixa de peso 

Meses 
Até 20kg 21kg a 35kg 36kg a50kg >50kg 

2 S5ELZT 
fase intensiva 
1a etapa 

Estreptomicina 20mg/kg/dia 500mg/dia 
750mg/dia a 
1000mg/dia 

1000mg/dia 

2 

Etambutol 25mg/kg/dia 
400mg/dia a 
800mg/dia 

800mg/dia a 
1200mg/dia 

1200mg/dia 

Levofloxacina 10mg/kg/dia 
250mg/dia a 
500mg/dia 

500mg/dia a 
750mg/dia 

750mg/dia 

Pirazinamida 35mg/kg/dia 1000mg/dia 1500mg/dia 1500mg/dia 

Terizidona 20mg/kg/dia 500mg/dia 750mg/dia 
750mg/dia a 
1000mg/dia 

4 S3ELZT 
fase intensiva 
2a etapa 

Estreptomicina 20mg/kg/dia 500mg/dia 
750mg/dia a 
1000mg/dia 

1000mg/dia 

4 

Etambutol 25mg/kg/dia 
400mg/dia a 
800mg/dia 

800mg/dia a 
1200mg/dia 

1200mg/dia 

Levofloxacina 10mg/kg/dia 
250mg/dia a 
500mg/dia 

500mg/dia a 
750mg/dia 

750mg/dia 

Pirazinamida 35mg/kg/dia 1000mg/dia 1500mg/dia 1500mg/dia 

Terizidona 20mg/kg/dia 500mg/dia 750mg/dia 
750mg/dia a 
1000mg/dia 

12 ELT  
Fase de 
manutenção 

Etambutol 25mg/kg/dia 
400mg/dia a 
800mg/dia 

800mg/dia a 
1200mg/dia 

1200mg/dia 

12 a 18 

Levofloxacina 10mg/kg/dia 
250mg/dia a 
500mg/dia 

500mg/dia a 
750mg/dia 

750mg/dia 
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Terizidona 20mg/kg/dia 500mg/dia 750mg/dia 
750mg/dia a 
1000mg/dia 

Fonte: adaptado de Brasil (2011a). 

O custo do tratamento para TBMR é muito superior ao esquema básico, pois 

além dos medicamentos serem mais caros e administrados por mais tempo, os pacientes 

necessitam de uma maior supervisão e por isso, segundo o Manual de Recomendações 

Para Controle da Tuberculose no Brasil, devem ser conduzidos às unidades de 

referência, isto é, especializadas no tratamento de paciente com TB. Sendo assim, esses 

centros especializados demandam serviços, materiais e profissionais mais 

especializados na conduta do tratamento (BRASIL, 2011a). 

Devido a uma epidemia ocorrida na província de KwaZulu-Natal, na África do 

Sul, houve um alto registro de mortes por tuberculose. A partir deste evento, foram 

publicados trabalhos que revelaram um bacilo com alto grau de resistência, denominado 

tuberculose extensivamente resistente (TBXDR), que apresentava resistência aos 

medicamentos de segunda linha, além dos de primeira. Segundo classificação da OMS, 

os TBXDR são bacilos resistentes a, pelo menos, rifampicina, isoniazida, uma 

quinolona, podendo ser o ofloxacino e/ou levofloxacino, e um medicamento injetável, 

podendo se a estreptomicina e/ou amicacina. Essa condição é fruto de tratamentos 

inadequados para TBMR, que resultam em um problema ainda maior para a sociedade 

no que diz respeito a diagnóstico, tratamento e controle da doença (ROCHA et al, 

2008). 

 

2.2 Tratamento Diretamente Observado e o Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose 

Em 1993, a Organização Mundial de Saúde declarou a TB como estado de 

emergência global por representar a principal causa de morte por doença infecciosa em 

adultos no mundo naquele momento. Um dos fatores relacionados a essa alta 

prevalência era a irregularidade e descontinuação da administração do medicamento, 

sendo então proposta uma estratégia de Tratamento Diretamente Observado (TDO ou 

DOTS em inglês, Directly Observed Treatment Short Course) (WHO, 2013). 
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O TDO foi proposto na intenção de aumentar a adesão do paciente ao 

tratamento, diminuir a taxa de abandono e consequentemente evitar o aparecimento do 

bacilo resistente aos medicamentos. Esta estratégia pode contribuir com o alcance das 

metas mundiais de detecção de casos e de cura da TB através de três dimensões: atenção 

contínua ao doente, maior êxito na cura com bloqueio da cadeia de transmissão e 

redução dos custos impostos pela enfermidade. Para tais objetivos conta com 5 

componentes que estão diretamente relacionados com os princípios-chave do programa, 

conforme mostrado no quadro 3 (CHRISPIM, 2011; BRASIL, 2011b; e OLIVEIRA, 

NATAL e CHRISPIM 2010).  

Quadro 3: Princípios e componentes da estratégia TDO 

Princípios-chaves Componentes do TDO 

Intervenção organizada e 
sustentada 

Compromisso governamental para assegurar ações de luta antituberculosa 
completas e contínuas 

Identificação de casos de forma 
precoce e precisa 

Detecção de casos mediantes baciloscopia do escarro entre pacientes 
sintomáticos que se apresentam espontaneamente aos serviços de saúde 

Quimioterapia eficaz e fácil para o 
paciente 

Tratamento de curta duração com o emprego de regimes de 6-8 meses 
para, pelo menos, todos os casos com baciloscopia positiva confirmada. 
Atenção eficaz do caso inclui a quimioterapia diretamente observada 
(supervisionada) durante a etapa intensiva para todos os casos novos com 
baciloscopia positiva 

Manuseio eficaz dos 
medicamentos 

Aquisição e entrega regular, ininterrupta, de todos os medicamentos 
tuberculostáticos essenciais 

Monitoramento com base nos 
resultados 

Um sistema de comunicação e registro normatizado que permita avaliar a 
detecção dos casos e o resultado da quimioterapia para cada paciente e o 
funcionamento integral do programa de controle da tuberculose 

Fonte: adaptado de CHRISPIM (2011) e WHO (2013). 

A principal ação do TDO é a observação direta da tomada de medicamento 

pelo paciente por algum profissional da saúde. Mas ele vai além dessa definição, 

objetiva construir um vínculo entre o usuário e o profissional de saúde e gerar 

compromisso político de aquisição e distribuição regular de medicamentos e 

fornecimento de um sistema de informações (CHRISPIM, 2011). Sugere-se que alguns 

grupos de pacientes devam ser priorizados devido ao seu estado de saúde, histórico de 

tratamento, grupos de risco ou por falta de estrutura para realizar o mesmo. Dentre 

esses, podemos citar os etilistas, casos de retratamento após abandono, moradores de 
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rua, presidiários e doentes institucionalizados (OLIVEIRA, NATAL e CHRISPIM, 

2010). 

A OMS preconiza que para a realização do TDO, a observação da tomada do 

medicamento deva ser diariamente, de segunda a sexta-feira. Também são considerados 

para fins operacionais os pacientes com 24 doses supervisionadas na primeira fase (2 

meses) e 48 doses na segunda fase (4 meses) do esquema básico (BRASIL, 2011b). 

O TDO pode ser oferecido de diversas maneiras pelo sistema de saúde, a forma 

escolhida deve ocorrer em local próximo da residência ou trabalho do paciente. As 

modalidades recomendadas pelo MS são: domiciliar, que acontece na residência do 

paciente; nas unidades de saúde, como as Estratégias de Saúde da Família (ESF); 

Unidades Básicas de Saúde (UBS); unidades de atendimento especializado para 

pacientes com HIV/SIDA; hospitais; prisional; e compartilhada (BRASIL, 2011b). 

Desde 1993, o Brasil vem lançando programas de enfrentamento a este 

problema (Quadro 4), visto que, se encontrava entre os 22 países responsáveis por 80% 

dos casos de TB no mundo (Figura 1). Dentre eles podemos destacar os descritos no 

quadro abaixo (OPAS/OMS, 2010). 

Quadro 4: Programas lançados pelo governo brasileiro para combater a tuberculose 

Ano Ação 

1996 Lançamento do Plano Emergencial para o Controle da Tuberculose no Brasil 

1999 Lançamento do Plano Nacional de Combate à Tuberculose (PNCT) 

2000 Lançamento do Plano Nacional de Mobilização para Eliminação da Hanseníase e Controle 
da Tuberculose em municípios Prioritários por meio da Atenção Básica 

2001 Lançamento do Plano Estratégico para Implementação do Plano de Controle da 
Tuberculose no Brasil, 2001-2005 

2003 Publicação do Decreto 4.726/2003 que criou a Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) do 
Ministério da Saúde 

Fonte: adaptado de OPAS/OMS (2010) 

 

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) é um programa 

unificado de responsabilidade das 3 esferas governamentais: federal, estadual e 

municipal. Seus objetivos compreendem ações preventivas e curativas, a fim de garantir 

o controle da doença tendo como base o acesso universal da população (BRASIL, 

2004).  O PNCT adota a estratégia do tratamento supervisionado e integra o controle da 
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TB com a atenção básica, através do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) e Programa de Saúde da Família (PSF) e em 2011 estabeleceu como metas os 

objetivos descritos no quadro 5 a seguir (CHRISPIM, 2011). 

 

Figura 1: Países de maior incidência de TB no mundo 

 

Fonte: retirado de WHO (2013). Os números indicam apenas o nome dos países.  

 

Quadro 5: Metas estipuladas pelo PNCT 

1 Manter a detecção anual de pelo menos 70% dos casos estimados de TB 

2 
Tratar corretamente 100% dos casos de tuberculose diagnosticados e curar pelo menos 
85% dos mesmos 

3 Manter o abandono de tratamento em percentuais considerados aceitáveis (5%) 

4 
Expandir o tratamento supervisionado para 100% das unidades de saúde dos municípios 
prioritários, e pelo menos para 80% dos bacilíferos destes municípios até 2007 

5 Manter registro atualizado dos casos diagnosticados e 100% do resultado de tratamento 

6 Aumentar em 100% o número de sintomáticos respiratórios examinados (2004/2007) 

7 Disponibilizar teste anti-HIV para 100% dos adultos com TB 

Fonte: adaptado de BRASIL (2004) e CHRISPIM (2011). 

Implementar um programa efetivo de tuberculose é muito importante para o 

controle e diminuição da incidência da doença. Isso se justifica porque na ausência de 

um programa eficaz, cada portador pode infectar em média 20 pessoas. Este fato se 
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agrava quando se admite que para cada paciente com baciloscopia positiva existam dois 

pacientes com baciloscopia negativa (CUNHA; FROTA, 2006). 

2.3 Situação epidemiológica atual da tuberculose 

Por se tratar de uma doença transmitida pelo ar, é importante o monitoramento 

a fim de evitar surtos epidêmicos. Segundo o Relatório Global da Tuberculose, 

publicado pela OMS em 2015, foi estimado um total de 9,6 milhões de pessoas que 

adoeceram em decorrência da TB apenas no ano de 2014.  Além disso, durante o 

mesmo período, foram contabilizadas 1,5 milhões de mortes e estima-se que, 

aproximadamente, 480 mil pacientes tenham desenvolvido a forma mais resistente da 

doença (WHO, 2015). 

Dados recentes mostraram que o número de casos de TBMR triplicou no período 

de 2009 a 2013, e um total de 111.000 pessoas começaram o tratamento para 

multirresistente em 2014, um aumento de 14% comparado com 2013. Nos últimos anos, 

3,3% dos casos novos de tuberculose e 20% dos casos previamente tratados foram de 

TBMR. A TBXDR correspondeu por 9,7% dos casos de TBMR notificados em 105 

países até o ano de 2015 (WHO, 2015). 

No Brasil, foram notificados 68.467 novos casos em 2014. Deste total, 10.056 

foram registrados no estado do Rio de Janeiro, atrás somente do estado de São Paulo, 

que liderou as estatísticas, com 16.370 casos notificados (BRASIL, 2016). 

Em 2014, o estado do Rio de Janeiro exibiu a segunda pior taxa de incidência e 

número de casos novos, e a mais alta taxa de mortalidade por TB, conforme as figuras 

2, 3 e 4 (BRASIL, 2016). Esses dados podem ser compreendidos pela alta densidade 

demográfica (368 habitantes/km2, sendo a média brasileira 22,4/km2) e pela alta parcela 

da população vivendo em áreas urbanas (mais de 96%) (SES/RJ, 2014). 

A Organização Mundial de Saúde preconiza como meta atingir, pelo menos, 

85% de cura e no máximo 5% de abandono com o tratamento da TB. No ano de 2012, 

foi registrada para o Rio de Janeiro uma taxa de 65,7% de cura e a proporção de 

abandono de 13,8%. Além disso, a cobertura do TDO estava em torno de 42,6%, muito 

distante da meta de 100%. A taxa de incidência foi de 72 por 100.000 habitantes e a 

taxa de mortalidade, de 4,6 por 100.000 habitantes, sendo das mais altas do país 
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(BRASIL, 2014). O Estado do Rio de Janeiro, nos últimos sete anos, mantém estas duas 

taxas distantes da meta preconizada, o que significa que ainda não há indicadores que 

possam mostrar uma diminuição da incidência da tuberculose. 

Figura 2: Taxa de incidência dos estados brasileiros no ano de 2014 (no de casos/100.000 

habitantes). 

 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos do SINAN/SVS/MS (2016). 

 

Figura 3: Número de casos novos nos estados brasileiros em 2014 

 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos do SINAN/SVS/MS (2016). 
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Figura 4: Taxa de mortalidade dos estados brasileiros em 2014 (no de mortes/100.000 

habitantes). 

 

Fonte: Elaboração própria com dados obtidos do SINAN/SVS/MS (2016). 

 

A cobertura do TDO no Rio de Janeiro vem aumentando em velocidade lenta. 

Segundo o Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN), no ano de 2014, 

48% dos casos novos de tuberculose pulmonar realizaram tratamento supervisionado no 

estado (SINAN, 2016). Para os casos de tuberculose multirresistente, essa cobertura 

aumenta para 94,5% para aqueles que estavam em tratamento no ano de 2014 (SITETB, 

2016).  

  

2.4 Sobre os estudos de avaliação econômica em saúde 

Os recursos da sociedade são sempre finitos frente à sua demanda, em qualquer 

área, e esta afirmativa é uma questão central no pensamento econômico. No caso do 

setor saúde, essa demanda encontra-se em constante crescimento, dado o alto grau de 

inovação tecnológica que o caracteriza. Como consequência, existe um contínuo 

conflito entre uso de recursos e necessidade de escolha entre as alternativas disponíveis 

(VIANNA e CAETANO, 2005). 

A Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) é um importante instrumento para 

auxiliar nas decisões sobre incorporação de tecnologias e procura avaliar os 

conhecimentos produzidos com as consequências para a sociedade. As metodologias de 
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análise e síntese de conhecimento mais utilizadas pela avaliação tecnológica são a 

revisão sistemática e metanálise; a análise de decisão, que delimita as alternativas 

tecnológicas relevantes; e a análise custo-efetividade, que relaciona custos e efeitos 

(KRAUSS-SILVA, 2004).  

Portanto, as avaliações econômicas em saúde são utilizadas como ferramentas 

pela ATS e em relação às mesmas é importante definir que são “técnicas analíticas 

formais para comparar propostas alternativas de ação, tanto em termos de custos como 

de consequências, positivas e negativas” (DRUMMOND et al, 2015). Essas análises 

comparam o custo dos recursos aplicados e os resultados obtidos, oferecendo suporte 

nas decisões de aplicação dos mesmos. Avaliação econômica engloba, geralmente, um 

conjunto de informações de várias disciplinas, tais como epidemiologia, pesquisa 

clínica e economia. As análises econômicas de tecnologias em saúde apresentam duas 

características centrais: (a) lidam tanto com os insumos quanto com os produtos - custos 

e consequências - das tecnologias ou intervenções em saúde; (b) comparam estratégias 

tecnológicas, podendo ser duas ou mais alternativas existentes para uma dada condição 

clínica ou mesmo intervenções diferentes disponíveis para condições de saúde 

diferentes (BRASIL, 2009). 

Enquanto a utilização dos recursos é sempre mensurada em unidades 

monetárias, a mensuração das consequências pode variar, definindo os quatro tipos de 

análise: custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício. 

Atualmente, as análises de custo-efetividade são as análises de avaliação 

econômica de intervenções em saúde mais comumente usadas. Tem como objetivo 

comparar o valor relativo de diferentes intervenções, relacionadas à promoção da saúde 

ou prolongamento da vida, fornecendo dados concretos para que a tomada de decisões 

na aplicação de recursos seja a mais benéfica para sociedade (BRASIL, 2014). 

Apesar da necessidade e importância do uso de avaliações econômicas na área 

da saúde, quando o objeto do estudo são programas de saúde pública, estes enfrentam 

barreiras mais complexas do que a incorporação de novos medicamentos ou 

procedimentos diagnósticos. Dentre tais barreiras podemos citar: avaliações de 

programas de saúde pública podem requerer um período de tempo maior para os 

desfechos serem observados; a introdução de medidas de saúde pública pode ser 

complexa e demandar a cooperação de múltiplas agências ou organizações, e pode 
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depender que indivíduos mudem hábitos pessoais; programas em saúde pública 

frequentemente são questões políticas e sofrem resistências por parte de grupos 

poderosos; e muitas medidas de saúde pública são consideradas óbvias e, assim, uma 

avaliação mais profunda sofre resistências (BRASIL, 2009). 

Outro tipo de análise econômica, diferente das anteriores, mas não menos 

importante para um gestor, é a análise de impacto orçamentário (AIO). Classificada no 

grupo das avaliações parciais, a AIO inclui análise de custo sobre determinada 

tecnologia, porém não há comparação dos custos e consequências para a saúde. Essa 

objetiva realizar uma estimativa do incremento ou redução no desembolso com a 

incorporação ou retirada de uma tecnologia incluída na análise. Geralmente, são 

realizadas após os estudos de custo-efetividade, pois necessitam de respaldo nas 

evidências de eficácia, efetividade e segurança da tecnologia (BRASIL, 2014). 

 

2.5 Custos em tuberculose e estudos econômicos do TDO 

O Projeto Fundo Global, criado em 2002, é uma parceria público-privada 

destinada a recolher e fornecer recursos adicionais para a prevenção e tratamento de 

HIV/SIDA, tuberculose e malária no mundo. Esse projeto, ao longo dos anos, se 

comprometeu a fornecer cerca de 22,6 bilhões de dólares em programas de prevenção, 

tratamento e cura em mais de 150 países, com recursos provenientes de doações de 

pessoas, governos e empresas (GOMES, 2013). 

No Brasil, essa proposta de fortalecimento das ações de controle da TB iniciou-

se em 2007 com Projeto Fundo Global que visava à aceleração do alcance das metas 

definidas pelo PNCT, através de uma parceria deste com instituições representativas da 

sociedade civil organizada. Os recursos utilizados foram na ordem de R$ 27 milhões 

para o período de 2007-2012 (GOMES, 2013; BRASIL, 2011a). 

No ano de 2015, o Brasil despendeu um total de US$ 77 milhões em ações 

relacionadas à tuberculose. Desse total, US$ 65 milhões foram destinados a tuberculose 

sem resistência, US$ 9,4 milhões para TBMR e US$ 2,3 milhões TB/HIV. Segundo o 

relatório global da tuberculose de 2015 da OMS, estima-se que seja necessário um 
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aumento no financiamento dessas ações, mais especificamente, de US$ 47 milhões em 

tuberculose não resistente e US$ 1.9 em TBMR (WHO, 2015). 

Os medicamentos para o tratamento da TB são fornecidos pelo Estado 

gratuitamente nas unidades de saúde pública, sejam do esquema básico ou dos 

esquemas resistentes. Em um estudo em Salvador (BA), os custos do serviço público em 

TB corresponderam em: 65% em internações, 32% em tratamento e apenas 3% em 

prevenção. Apesar de gratuito, os custos para paciente ligados à doença foram muito 

elevados, cerca de 33% da renda familiar foi comprometida com despesas relacionadas 

a tuberculose (COSTA et al., 2005). 

Na literatura, diversos estudos envolvendo custos e análise de custo-efetividade 

(ACE) foram encontrados envolvendo a TB. Foster et al. (1992) realizaram um estudo 

de custos para o controle da TB no município de Ribeirão Preto.Arruda (2013) 

investigou os custos sob a perspectiva da sociedade e do SUS da TB em um município 

de Pernambuco e Gomes (2013) para o município de Ribeirão Preto (SP). Steffen et al. 

(2010) fizeram uma ACE dos pacientes de tuberculose em tratamento supervisionado ou 

não no Rio de Janeiro. Já Prado et al. (2011) compararam, através de uma ACE, os 

custos dos pacientes que realizaram o TDO com agentes comunitários ou com um 

membro da família. 

Em outros estudos, modelos matemáticos foram criados e utilizados para 

planejar e implementar ações de controle da doença no Brasil e no mundo. Mohan et al. 

(2007), realizaram uma ACE do tratamento supervisionado e autoadministrado no Rio 

de Janeiro. Estudos realizados em outros países, como Equador (OXALADE et al, 

2006) e Haiti (JACQUET et al., 2006), realizaram simulações de cadeias de Markov 

para verificar os efeitos econômicos e epidemiológicos ao final de 20 anos do TDO. 

O presente trabalho consistiu em uma avaliação custo-efetividade com o 

objetivo de comparar serviços complementares para o tratamento da tuberculose 

pulmonar. A fim de obter melhor entendimento sobre as alternativas comparadas, 

convencionou-se mencioná-las da forma explicitada a seguir:  

(a) O Tratamento autoadministrado (TAA) ocorre quando o paciente com 

tuberculose pulmonar não tem supervisão durante a tomada do medicamento. Este 
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comparece a unidade de saúde somente para receber os medicamentos, realizar as 

consultas médicas e exames;  

(b) No Tratamento Diretamente Observado (TDO) o paciente comparece no 

mínimo 3 vezes na semana na unidade de saúde mais próxima à sua residência, onde o 

profissional de saúde supervisiona a administração da sua medicação. A cobertura do 

TDO em 2014 para os casos novos de tuberculose pulmonar no estado do Rio de Janeiro 

foi de 48% e a cobertura ideal estabelecida pela PNCT é de 100% nos municípios 

prioritários. 
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3 OBJETIVO 

 

Realizar uma análise de custo e custo-efetividade, acerca do programa TDO 

realizado nas unidades públicas de saúde para tuberculose pulmonar com e sem 

multirresistência no estado do Rio de Janeiro, analisar a expansão da cobertura deste 

programa e, por conseguinte, seu impacto orçamentário, sob a perspectiva do SUS. 

 

3.1 Objetivos específicos 

- Levantar os custos envolvidos do tratamento pós diagnóstico da TB em cada 

estratégia, segundo a perspectiva do SUS; 

- Elaborar modelos de decisão, adaptado às condições brasileiras, simulando a evolução 

da doença com e sem a multirresistência, e considerando os custos e as efetividades 

inerentes a cada desfecho; 

- Determinar a relação custo-efetividade correspondente ao TDO para tuberculose sem e 

com a multirresistência, referente ao número de vidas salvas. 

- Determinar o impacto orçamentário correspondente ao aumento da expansão do TDO 

do cenário atual para 100% de cobertura para os novos casos no estado do Rio de 

Janeiro. 

- Analisar as possíveis incertezas associadas a fatores que podem interferir nas 

estimativas de sobrevida e custos utilizados nos modelos de simulação empregados. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização do problema 

Apesar da criação de programas governamentais para combater a TB, o Brasil 

ainda figura entre os maiores responsáveis pelo quadro da doença no mundo. As taxas 

de cura, mortalidade e abandono do tratamento estão distantes das metas preconizadas 

pela OMS citadas anteriormente. Outra preocupação de clínicos e gestores é o 

aparecimento e disseminação das cepas resistentes cujo tratamento se mostra mais 

difícil, caro e limitado do ponto de vista farmacoterapêutico.  

O programa TDO tem por objetivo aumentar a adesão do paciente ao 

tratamento, e assim elevar a taxa de cura, reduzir a mortalidade e o abandono, o maior 

responsável pelo aparecimento das cepas resistentes. A meta da PNCT é que 100% das 

unidades básicas de saúde tenham o TDO implementado. Contudo, devido a barreiras 

políticas e econômicas, o Brasil ainda não obteve tal alcance (CHRISPIM, 2011). 

O Estado do Rio de Janeiro é um dos principais colaboradores para este 

cenário. Apresenta uma das mais altas taxas de incidência e de mortalidade por TB e 

esses valores tem se mantido constantes nos últimos anos. A cobertura do TDO em 

2014 foi de 48% para os casos novos de tuberculose pulmonar e idealiza-se que, com 

investimentos do governo, haja um aumento da cobertura para 100%. Assim, o 

programa possibilitaria maior controle da doença, e esperançosamente, o alcance das 

metas da OMS (BRASIL, 2011b). 

Com o objetivo de analisar a relação custo-efetividade do TDO, realizou-se 

duas análises dessa estratégia no país (Quadro 6). A primeira teve o propósito de avaliar 

a efetividade do programa no tratamento dos casos novos de tuberculose pulmonar sem 

resistência, e a segunda em paciente multirresistentes. Para tal, os autores desse trabalho 

optaram pela utilização de um modelo de árvore de decisão. Essa escolha se baseou no 

fato da tuberculose não ser uma doença crônica, salvos nos pacientes que abandonam a 

terapia. Os horizontes temporais empregados nos modelos foram respectivamente 6 

meses e 2 anos, simulando os períodos de tratamento. 

Considerando os argumentos supracitados, neste estudo de custo-efetividade, 

os modelos propostos compararam as seguintes intervenções: (a) Tratamento 



23 

 

autoadministrado (TAA), onde o paciente faz a tomada dos medicamentos em sua 

residência, e comparece a unidade de saúde somente uma vez ao mês para avaliação 

médica e recebimento dos medicamentos; (b) Tratamento Diretamente Observado 

(TDO), onde o paciente comparece ao menos 3 vezes na semana na unidade de saúde 

para administrar o medicamento com a supervisão de um profissional de saúde. Para 

alcançar a eficácia máxima deste programa foi considerada uma cobertura de 100% 

sobre os pacientes com tuberculose pulmonar com ou sem a multirresistência, 

dependendo do modelo (Quadro 6). 

Para a análise de impacto orçamentário (AIO) foram comparadas as estratégias 

(a) Tratamento Diretamente Observado com a cobertura atual de 48 por cento dos casos 

de tuberculose pulmonar com (b) TDO com 100 por cento de cobertura (Quadro 6). As 

estimativas resultantes desta análise foram consideradas anuais, já que a população 

utilizada é baseada no número de casos novos por ano no RJ. 

Ressalta-se que a AIO foi realizada somente para os casos novos de 

tuberculose pulmonar sem a resistência, já que a cobertura atual para o TDO nos casos 

de TBMR se encontra próxima 100% no Rio de Janeiro.  

Quadro 6: Resumo das análises realizadas no presente trabalho 

 
Estratégias utilizadas Tuberculose 

Horizonte 
temporal 

No de 
indivíduos 

Análise de custo 
efetividade 

TAA e TDO 100% 

Sem resistência 6 meses 10.000 

Multirresistência 2 anos 200 

Análise de impacto 
orçamentário 

TDO 48% e TDO 100% Sem resistência 1 ano 10.000 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Modelo matemático de simulação 

Para as análises de custo-efetividade realizadas no estudo foram desenvolvidos 

dois modelos de árvore de decisão, empregando-se o software Tree Age Pro Release 

2011®, Inc Williamstown. 
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Os dados inseridos nos modelos foram retirados de bases de dados do governo 

e de estudos de custo-efetividade. Alguns foram utilizados na íntegra, outros tiveram 

que ser interpretados e/ou calculados a partir de informações fornecidas pela fonte. 

Desta maneira, foi possível mimetizar as condições de uma coorte real de indivíduos e 

comparar as estratégias previamente descritas. Os estados de saúde estabelecidos nos 

modelos referem-se a quadros reais gerados a partir da evolução da infecção pelo 

patógeno.  

No primeiro modelo de árvore de decisão, todos os indivíduos que iniciaram a 

coorte foram diagnosticados com tuberculose pulmonar ativa, sem resistência a 

medicamentos. Após 6 meses de tratamento com esquema básico apresentam-se 5 

(cinco) desfechos possíveis: (a) o sucesso do tratamento, onde os indivíduos são 

considerados como saudáveis e curados; (b) a falência do tratamento, que faz com que 

evoluam para o próximo estágio resistente da doença TBMR; (c) o abandono do 

tratamento, ou seja, não completaram o tempo total estabelecido e assim esses 

indivíduos podem ter obtido a cura no período que se trataram ou permaneceram 

doentes. Neste modelo, não foi considerado o retratamento, (d) óbito por complicações 

relacionadas à tuberculose; e (e) óbitos por outras causas não relacionadas a TB.  

Figura 5: Evolução e desfechos da tuberculose sem resistência na primeira árvore de decisão. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para o segundo modelo, o tempo estabelecido para o tratamento da tuberculose 

multirresistente foi de 24 meses, tempo máximo indicado pelo MS. Similarmente ao 

primeiro, são apresentados 5 desfechos possíveis: (a)sucesso do tratamento; (b) falência 

do tratamento, onde o indivíduo adquiriu um nível maior de resistência, sendo 

Caso novo TB sem 
resistência

Cura
Abandono do 
tratamento

Falência ao 
tratamento  

TBMR 

Morte por 
tuberculose

Morte por outras 
causas

6 meses com 
RHZE/RH
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classificado com TBXDR; (c) abandono do tratamento, quando o indivíduo continua 

doente ou obteve a cura mesmo sem completar o tempo total do tratamento, sendo 

considerado um estado terminal no modelo; (d) óbito por complicações relacionadas à 

tuberculose; e (e) óbitos por outras causas não relacionadas a TB. 

Figura 6: Evolução e desfechos da tuberculose multirresistente no segundo modelo de árvore de 

decisão. 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3 Pressupostos e limitações do modelo 

A criação de um modelo tem o objetivo de corresponder à realidade de um 

cenário, entretanto, algumas peculiaridades podem ser difíceis ou incapazes de serem 

alcançadas. Isso se deve à indisponibilidade de dados reais em determinadas situações, o 

que leva a necessidade de simplificação do modelo em relação ao que acontece na 

prática/realidade. Assim, os modelos desenvolvidos apresentam pressupostos, 

aproximações e limitações: 

(1) Considerou-se no primeiro modelo que os pacientes da coorte eram 

diagnosticados com tuberculose pulmonar ativa com ausência de resistência a qualquer 

tuberculostático. Por isso, não foram considerados os casos primário de TBMR e 

TBXDR, ou seja, pacientes que quando diagnosticados, já apresentam a forma resistente 

da doença; 

(2) Para o segundo modelo, considerou-se que os pacientes com tuberculose 

pulmonar ativa que iniciaram a coorte apresentaram resistência in vitro à rifampicina e 

Tuberculose Multi 
resistente

Cura
Abandono do 
tratamento

Falência ao 
tratamento    

TBXDR

Morte por 
tuberculose

Morte outras 
causas

2 anos 
SZLTE/LTE
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isoniazida, intolerância a dois ou mais fármacos do esquema básico ou falência ao 

esquema básico; 

(3) O tratamento da TBMR é individual e elaborado conforme o resultado do 

exame de sensibilidade aos antibióticos. Contudo, para fins operacionais, estabeleceu-se 

a combinação dos antibióticos: estreptomicina, terizidona, levofloxacino, etambutol e 

pirazinamida; 

(4) Quanto maior a adesão ao tratamento, mais indivíduos são curados e há 

um menor abandono; 

(5) Aos indivíduos que completaram o esquema básico, mas continuaram 

doentes, foi atribuída falência ao tratamento. Estes são classificados como TBMR. Os 

que adquiriram monorresistência ou polirresistência não foram levados em consideração 

no modelo, assim como, os casos que adquiriram resistência para serem classificados 

como TBXDR; 

(6) Os indivíduos que falharam ao esquema de multirresistente seguiram 

para o próximo estágio da doença TBXDR, quando se adquire resistência aos 

antibióticos quinolona, além das resistências mencionadas no item 2.  

(7) Não foram considerados os casos de cura espontânea após o abandono 

por falta de dados na literatura e nos bancos de dados; 

(8) O indivíduo que abandona o tratamento pode ter obtido a cura pelo 

período que se tratou ou pode ter continuado doente. Neste último caso, ele é candidato 

a adquirir resistência medicamentosa, pois o tratamento incompleto possibilita que o 

bacilo remanescente seja selecionado. Contudo, os casos de retratamento desses 

indivíduos não foram considerados nos modelos. 

(9) Não foram considerados os casos não notificados, os falsos negativos e 

os diagnosticados, mas que não iniciaram o tratamento. A coorte foi iniciada com 100% 

dos indivíduos com tuberculose pulmonar ativa que iniciaram o tratamento; 

(10) Não foram considerados os custos de implantação do TDO nas unidades 

de saúde, somente o custo operacional de recursos humanos; 

(11) Os custos gerados pelo agravamento da doença nos indivíduos que 

abandonaram o tratamento não foram levados em consideração; 

(12) Somente foram contabilizados os custos dos medicamentos para o 

tratamento da tuberculose, os medicamentos para tratar os efeitos adversos não foram 

incluídos.  
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(13) A modalidade do TDO utilizada para fins de custos no estudo foi a 

assistida pelo profissional de saúde nas unidades pública de saúde.    

 

4.4 População sob investigação 

Para o primeiro modelo, as simulações de custo-efetividade das estratégias 

basearam-se no acompanhamento longitudinal e prospectivo de coortes hipotéticas de 

10.000indivíduos adultos, com mais de 50 kg, com diagnóstico confirmado de 

tuberculose pulmonar, sem distinção de sexo ou de classe econômica e que realizavam o 

tratamento nas unidades públicas do estado do Rio de Janeiro, estando ou não incluídos 

no programa de tratamento supervisionado. Este número representa um número 

próximo a realidade do RJ, visto que no ano de 2014 foram confirmados 10.056 novos 

casos de TB somente no estado. 

Para o segundo, a coorte hipotética se baseou em 200indivíduos adultos com 

mais de 50 kg com diagnóstico confirmado de tuberculose pulmonar com 

multirresistência, sem distinção de sexo ou de classe econômica e que realizavam o 

tratamento nas unidades públicas do estado do Rio de Janeiro, estando ou não incluídos 

no programa de tratamento supervisionado. Este também representa um dado no Rio de 

Janeiro, visto que no ano de 2014 foram iniciados 184 tratamentos de TBMR. 

Os dados para alimentar o primeiro modelo foram obtidos por meio da 

literatura e bancos de dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) como Sistema de 

Informações e Agravos de Notificação (SINAN, 2016) e o segundo do Sistema de 

Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose (SITETB, 2016). 

A partir deles, foram coletadas as informações de incidência, número de casos, 

mortalidade, taxa de cura, falência e abandono do tratamento. Além da porcentagem de 

pacientes sob tratamento supervisionado ou autoadministrado com medicamentos do 

esquema básico ou multirresistentes, incluídos no programa de controle de tuberculose 

no estado do Rio de Janeiro. 
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4.5 Estratégias em comparação 

Para o primeiro modelo (Figura 5), as seguintes estratégias para controle da 

tuberculose sem resistência foram comparadas:  

a) O Tratamento autoadministrado (TAA), onde os pacientes fazem a 

tomada do medicamento em sua residência. 

b) O Tratamento diretamente observado (TDO), onde 48% dos pacientes 

têm acesso ao tratamento supervisionado e o restante ao tratamento 

autoadministrado. Esse valor é proveniente da cobertura do TDO no 

ano de 2014 no estado do Rio de Janeiro; 

c) O tratamento diretamente observado (TDO), onde 100% dos pacientes 

têm acesso ao tratamento supervisionado. Esta é a cobertura ideal 

estabelecida pela PNCT. 

Para realizar o estudo de custo-efetividade do TDO no esquema básico 

compararam-se as estratégias: 

a) TAA: ausência da tecnologia 

b) TDO 100%: máxima implementação da tecnologia 

Essa análise possibilitou verificar a efetividade do esquema supervisionado nos 

pacientes com tuberculose pulmonar sem a resistência. 

Na avaliação do impacto orçamentário, foram utilizados os custos 

relacionados ao tratamento supervisionado em sua cobertura atual: 

a) TDO 48%: cobertura atual 

b)  TDO 100%: cobertura ideal 

A diferença nos custos dessas estratégias permitiu calcular os recursos a serem 

destinados para total implementação do tratamento supervisionado. Pode-se entender 

que esta etapa objetiva estimar os custos da extensão da situação real no RJ para a ideal 

preconizada pelas metas da OMS a fim de reduzir a incidência e prevalência da 

tuberculose. 
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No segundo modelo (Figura 6), as seguintes estratégias para controle da 

tuberculose multirresistente foram comparadas e utilizadas para a análise de custo-

efetividade do TDO para TBMR:  

a) O Tratamento autoadministrado (TAA), onde os pacientes fazem a 

tomada do medicamento em sua residência. 

b) O tratamento diretamente observado (TDO), onde 100% dos pacientes 

têm acesso ao tratamento supervisionado. 

4.6 Perspectiva do estudo 

A perspectiva adotada no estudo foi a do órgão financiador, isto é, do SUS. A 

escolha desta perspectiva é decorrente da responsabilidade deste sistema pelo 

tratamento da tuberculose, incluindo o diagnóstico, fornecimento de medicamento, 

acompanhamento, internação dos casos graves e o acesso ao tratamento supervisionado.  

 

4.7 Horizonte temporal 

Na primeira árvore de decisão foi adotado horizonte temporal de 6 meses, que 

é tempo de tratamento do esquema básico segundo protocolo do MS. Para o segundo, o 

período utilizado foi de 2 anos, tempo máximo de tratamento para TBMR pelo MS. 

 

4.8 Coleta dos dados 

A estratégia de busca traçada para esta pesquisa foi estruturada a partir da 

seguinte questão norteadora: Tendo em vista que o tratamento supervisionado tem o 

objetivo de aumentar a adesão do paciente ao tratamento e, consequentemente, 

aumentar as taxas de cura e reduzir as de abandono, morte e resistência aos 

medicamentos, qual seria a relação de custo-efetividade do TDO para pacientes sem e 

com multirresistência e os benefícios e impacto orçamentário do aumento da cobertura 

para 100%nos pacientes com tuberculose sem resistência no estado do Rio de Janeiro? 
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Por se tratar de uma doença de notificação compulsória, o governo registra e 

disponibiliza informações epidemiológicas sobre a tuberculose em todo país, através de 

uma base de dados chamada Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Assim, a secretaria estadual de saúde do Rio de Janeiro disponibiliza por 

meio da ferramenta TABNET estes dados (SINAN, 2016). 

Para obtenção de dados específicos da tuberculose resistente no Rio de Janeiro 

e Brasil foi utilizada base de dados do Ministério da Saúde, o Sistema de Informações 

de Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITETB, 2016). 

Através do TABNET e SITETB foi possível reunir informações sobre o 

número de casos de tuberculose pulmonar no Rio de Janeiro nos últimos anos, assim 

como seus desfechos e, se o tratamento foi supervisionado ou não. Esses dados 

permitiram o cálculo das probabilidades dos desfechos. 

Os dados que não se encontravam disponíveis no TABNET ou no SITETB, 

foram buscados na literatura científica. Para isso, foi realizada uma busca por estudos de 

efetividade e custo-efetividade do tratamento supervisionado da tuberculose em 

indivíduos adultos diagnosticados como tuberculose pulmonar. As bases de dados 

eletrônicas utilizadas foram: MEDLINE (via Pubmed), EMBASE (via Portal Saúde 

Baseada em Evidências), LILACS (via BIREME), Web of Science e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 

Foi utilizado a ferramenta de busca Google acadêmico para pesquisa de artigos, 

manuais terapêuticos, guias e publicações de órgãos de vigilância em saúde do governo, 

boletim epidemiológico, e também para recuperar estudos adicionais.  

A partir da pesquisa bibliográfica executada, estabeleceu-se uma busca manual 

das referências bibliográficas das publicações relevantes obtidas através dos bancos de 

dados citados. Foi dada preferência para publicações mais recentes. Quanto à utilização 

dos dados, foi adotada a seguinte prioridade: estudos com dados do estado do Rio de 

Janeiro, dados nacionais e por último os dados estrangeiros. 

Outros dados como o preço dos medicamentos foram solicitados diretamente 

ao MS, já que a compras dos medicamentos para tuberculose é centralizada e de 

responsabilidade deste órgão. 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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4.9 Quantificação e custeio dos recursos 

Dado que a perspectiva de análise foi a do SUS, foram considerados somente 

os custos diretos médicos, e como a coorte já foi iniciada com indivíduos doentes, não 

foram considerados os custos relacionados a diagnósticos e anteriores a esse. 

A análise dos custos foi realizada em três etapas: medicamentos, recursos 

humanos para atendimento do paciente com TB sob o TDO ou não, e custos com 

exames pós diagnóstico. 

A compra dos medicamentos para tuberculose é centralizada pelo MS e a 

distribuição é realizada gratuitamente nas unidades públicas de saúde. Para os cálculos 

foram considerados os medicamentos utilizados em cada esquema e o tempo de 

tratamento segundo o protocolo do MS. Todos os valores foram fornecidos através de 

uma solicitação no site de acesso a informação do ministério da saúde (MS, 2016). 

Os custos em recursos humanos foram baseados no trabalho de Steffen e 

colaboradores (2010), que teve o Rio de Janeiro como sede. Segundo o autor, como o 

tratamento da TB é feito em unidades básicas de saúde e a supervisão do TDO é durante 

o horário de funcionamento das mesmas, não há um custo adicional de estrutura para a 

realização do TDO, somente para recursos humanos. Para isso, foram considerados os 

salários dos profissionais responsáveis pelo atendimento médico, e dos responsáveis 

pela observação da tomada do medicamento, enfermeira ou técnica de enfermagem, 

para uma relação do tempo gasto pelo funcionário com a atividade e o recurso 

despendido. Nesse estudo, a supervisão foi realizada5 vezes na semana por dois meses e 

três vezes na semana por 4 meses, totalizando 88 supervisões da tomada de 

medicamentos (STEFFEN et al., 2010). 

Os preços dos exames utilizados no pós diagnóstico foram obtidos em consulta 

no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do 

SUS (SIGTAP, 2016). 

Para o esquema básico, o MS determina a realização mensal da baciloscopia de 

controle nos casos de TB pulmonar. Em casos de baciloscopia positiva no final do 

segundo mês de tratamento, há a solicitação da cultura para micobactérias com 

identificação e teste de sensibilidade. Já para pacientes com TBMR, o MS determina 

que além da baciloscopia mensal durante todo o tratamento, devem ser feitos exames de 
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cultura e acompanhamento radiológico trimestralmente. Em casos de resistência, 

realizar o exame de sensibilidade no 3º e 6º mês para troca do esquema. 

Com intuito de comparar os custos do tratamento desse estudo com outros 

nacionais e internacionais, esses valores foram convertidos de real brasileiro (BRL) para 

dólar americano (USD). Para isso, foi utilizada a cotação de fechamento do dólar para o 

dia 10 de maio de 2016 do Banco Central do Brasil, de R$3,48 (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2016). 

 

4.10 Probabilidades de transição 

As probabilidades de transição foram separadas em relação ao tipo de 

tratamento, esquema básico ou multirresistente.   

Para o EB, as probabilidades foram calculadas a partir dos dados 

epidemiológicos fornecidos pela SES-RJ através do TABNET. Foi calculada a média 

das porcentagens entre os anos de 2007 à 2014 dos seguintes desfechos: abandono, 

morte por tuberculose e morte por outras causas (Quadro 7). 

Para o desfecho “falência do tratamento” a probabilidade foi retirada de um 

estudo realizado no Rio de Janeiro. Nesse estudo, as probabilidades de falência ao 

tratamento do TDO são maiores que do TAA, isso se deve ao fato de alguns pacientes 

do TDO já possuírem histórico de falha em tratamento anterior. Para o estudo atual, 

convencionou-se o mesmo valor para o TDO e TAA de 2% (FERREIRA et al, 2011). A 

probabilidade de cura foi realizada da subtração de 1 pelas outras probabilidades 

(Quadro 7). 

O tempo de tratamento (TT) foi uma média dos meses de tratamento de cada 

desfecho ao longo dos 6 meses. O tempo de tratamento foi utilizado para custear os 

medicamentos, exames e recursos humanos proporcionais ao tempo que paciente 

realizou o tratamento.  Para a cura e falência o tempo é o total do esquema básico. 
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Quadro 7: Probabilidades e tempo de tratamento em meses do esquema básico com e sem o 

tratamento supervisionado. 

 

Fonte: Elaboração própria. TDO – tratamento diretamente observado / TAA – tratamento auto 

administrado / TT – tempo de tratamento em meses 

 

Já para o esquema TB multirresistente, as informações foram retiradas do 

banco de dados do MS (SITETB, 2016). Com o intuito de alcançar valores mais 

realísticos, utilizaram-se as informações de todo o Brasil ao invés do estado do Rio de 

Janeiro, obtendo assim um número maior de indivíduos para o cálculo das 

probabilidades. O sistema forneceu uma planilha Excel com os dados dos pacientes que 

realizaram tratamento para tuberculose resistente entre 2011 e 2014. Os dados 

aproveitados foram: desfecho do tratamento multirresistente, data do início do 

tratamento, data do final do tratamento e se foi supervisionado ou não.  

No quadro 8 são apresentadas as probabilidades dos desfechos falência, 

abandono e morte ao final dos 2 anos e a média de tempo do tratamento (TT). Esta 

última foi determinada em meses, e calculada da subtração da data do início do 

tratamento pela data término do tratamento. O tempo de tratamento foi utilizado para 

custear os medicamentos, exames e recursos humanos proporcionais ao tempo que 

paciente realizou o tratamento.   

Por motivos que serão expostos posteriormente, calcularam-se as 

probabilidades acima, excluindo as mortes por outras causas (Quadro 9). 

 

 

 

Prob TT Prob TT

Abandono 0,16 4 0,14 4

Morte TB 0,042 3 0,024 3

Morte outras causas 0,028 3 0,021 4

Falha 0,02 6 0,02 6 (FERREIRA, 2011)

TAA TDO

TABNET

http://sistemas.saude.

rj.gov.br/tabnet/defto

htm.exe?sinan/tuberc

ulose.def/.

Referência
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Quadro 8: Probabilidades e tempo de tratamento (TT) em meses dos desfechos do TBMR com e 

sem o TDO 

 

Fonte: Elaboração própria. TDO – tratamento diretamente observado / TAA – tratamento 

autoadministrado/ TT – tempo tratamento em meses 

 

 

Quadro 9: Probabilidades e tempo de tratamento (TT) em meses dos desfechos do TBMR com e 

sem o TDO excluindo as mortes por outras causas. 

 

Fonte: Elaboração própria. TDO – tratamento diretamente observado / TAA – tratamento 

autoadministrado/ TT – tempo tratamento em meses 

 

4.11 Unidade de efetividade 

As unidades de efetividades foram expressas em vidas salvas com a supervisão 

do tratamento de todos os pacientes com tuberculose pulmonar sem e com 

multirresistência, como nos estudos de Mohan et al. (2007), Oxalade et al. (2006) e 

Jacquet et al. (2006). 

4.12 Impacto Orçamentário 

A análise de impacto orçamentário foi realizada para ampliação da cobertura 

do tratamento supervisionado em casos novos de tuberculose pulmonar, a princípio sem 

resistência conhecida aos medicamentos. Essa ampliação seria de 48%, cobertura do 

 TAA (%) TT TDO (%) TT Referência

Cura 65,55 24 66,11 24

Abandono 18,23 9 18,27 9

Falência 7,88 15 6,78 16

Morte TB 6,90 4 5,78 6

Morte outras 1,48 4 2,92 8

SITETB 

http://sitetb.sa

ude.gov.br

 TAA (%) TT TDO (%) TT Referência

Cura 66,50 24 68,20 24

Abandono 18,50 9 18,85 9

Falência 8,00 15 6,99 16

Morte TB 7,00 4 5,96 6

SITETB 

http://sitetb.sa

ude.gov.br
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ano de 2014, para 100%, meta idealizada pela PNCT para os municípios prioritários, 

mas que no presente estudo será considerado para todo o estado do Rio de Janeiro.  

Os dados utilizados na AIO foram fornecidos no primeiro modelo de árvore de 

decisão, através do cálculo do custo incremental entre a estratégia (a) TDO 48% e (b) 

TDO 100%.Esta análise somente foi realizada para os pacientes sem a resistência 

devido a cobertura do TDO para pacientes com multirresistência ser próximo a 100% no 

estado do Rio de Janeiro no ano de 2014. 

 

4.13 Taxa de desconto 

A taxa de desconto adotada foi de 5% ao ano, seguindo as recomendações 

contidas nas Diretrizes Metodológicas para Estudos de Avaliação Econômica do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). 

 

4.14 Análise de sensibilidade 

Foi realizada uma análise de sensibilidade para o teste das incertezas e 

imprecisões inseridas no modelo, a fim de averiguar a extensão em que os resultados 

obtidos diferem-se das estimativas e pressupostos. A análise de sensibilidade incluiu 

variáveis de custo e eficácia do tratamento, isto é, incluiu variáveis que pudessem 

impactar no resultado do estudo.  

As variáveis de probabilidade incluídas nesta análise foram as relacionadas 

com o tratamento observado. As taxas de cura e abandono tiveram a variação entre o 

valor utilizado no modelo e preconizado pela PNCT, 85% e 5% respectivamente. 

Para o custo, houve variação de 20% do valor calculado para os medicamentos, 

recursos humanos para TDO e exames. Assim, o limite superior estipulado para cada 

variável foi 20% acima do valor calculado para a mesma e o limite inferior, foi 20% 

menor que o mesmo valor. 
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A opção pela variação fixa, descrita acima, em torno dos valores calculados, se 

fez necessária devido à falta de estudos que pudessem fornecer dados da mesma 

natureza e que servissem para estabelecer o limite inferior e superior de cada variável. A 

partir do diagrama de tornado elegeu-se as variáveis de maior influência no resultado do 

ICER para uma análise de sensibilidade adicional. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Recursos empregados no tratamento 

Primeiramente, os recursos empregados durante os tratamentos foram divididos 

em custos parciais de medicamentos, recursos humanos e exames pós diagnóstico.  

Para os medicamentos, foi seguido o protocolo do MS para tratamento dos 

casos novos e multirresistentes (BRASIL, 2011a). São apresentados a seguir os custos 

para o esquema básico, 2 meses da combinação RHZE seguidos de 4 meses RH 

(Quadro 10), e o esquema multirresistente, 6 meses combinação SELZT seguidos de 18 

meses de ELT (Quadro 11). 

 

Quadro 10: Custo dos medicamentos para 6 meses no esquema básico. 

 

Fonte: Elaboração própria. RHZE - rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol / RH -

rifampicina e isoniazida 

 

Quadro 11: Custo dos medicamentos para 24 meses de tratamento da TBMR 

 

Fonte: Elaboração própria. * Para a estreptomicina (IM) são contabilizadas 5 doses por semana 

nos dois primeiros meses e 3 doses por semana nos outros 4 meses. S – Estreptomicina / Z – 

Pirazinamida / L – Levofloxacino / T – Terizidona / E – Etambutol. 

Medicamentos
Valor unitário 

(R$) 

Comprimidos 

/dia

Tempo de 

tratamento 

(dias)

Custo total do 

medicamento para 

1 paciente (R$)

Referência

RHZE 

(150/75/400/275mg
0,3816 4 60 91,584

RH

(150/100mg)
0,1327 4 120 63,696

Custo total do 

tratamento para 1 

paciente (R$)

155,28

Site MS 

http://www.acessoainf

ormacao.gov.br

Medicamento Custo unitário (R$) 
Tempo de 

tratamento (dias)

Quantidade total 

para 1 tratamento

Custo total do 

medicamento para 1 

paciente (R$)

Referência

S (1g) 1,32 95 95 125,4

Z (500mg) 0,1 180 540 54

L (500mg e 250mg) 3,1 720 720 2232

T (250mg) 3,7184 720 2160 8031,744

E (400mg) 0,1014 720 2160 219,024

Custo total do 

tratamento para 1 

paciente (R$)

10662,17

Site MS 

http://www.acessoain

formacao.gov.br
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Para 6 meses de tratamento com esquema básico foi calculado o custo de 

R$155,28. No esquema resistente SZLTE utilizado por 2 anos foi atribuído o valor R$ 

10.662,17. Comparando estes, o tratamento da TBMR por 24 meses é 68 vezes mais 

caro que o tratamento para tuberculose sem resistência no esquema básico. 

Os valores despendidos com recursos humanos durante o tratamento foram 

retirados do estudo de Steffen et al. (2011), que teve como base unidades públicas de 

saúde no Rio de Janeiro. Nesse estudo, foi calculado o custo em recursos humanos por 

cada visita do paciente à unidade de saúde e, esse valor foi extrapolado para 6 meses no 

TAA e no TDO, R$ 340,2 e R$1306,8, respectivamente. 

Após os cálculos de reajuste salarial, conforme a tabela de reajuste do salário 

dos funcionários do município do Rio de Janeiro, publicados em diário oficial, chegou-

se aos custos de R$ 481,04 e R$ 1.847,82, respectivamente (Quadro 12). 

 

Quadro 12: Cálculo de reajuste salarial dos funcionários municipais da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Elaboração própria. Os valores de reajuste foram os publicados em Diário Oficial por 

meio de decretos. 

 

Já os exames foram diferenciados para os pacientes que evoluíram para cura ou 

falência do tratamento. No esquema básico, os que obtiveram sucesso tiveram um custo 

de R$ 25,20 e os que falharam, R$ 44,16. Já no esquema multirresistente, os pacientes 

curados apresentaram um custo de R$ 200,88 e, para os que falharam, R$ 227,54 

(Quadro 13).  

 

 

 

Ano % reajuste TDO sem ajuste TDO com ajuste TAA sem ajuste  TAA com ajuste
Referência 

 Decreto no/ ano

2009 6,83 1306,80 1396,05 340,20 363,44 31.261/ 2009

2010 4,21 1396,05 1454,83 363,44 378,74 32.501 / 2010

2011 6,56 1454,83 1550,27 378,74 403,58 34.015 / 2011

2012 5,00 1550,27 1627,78 403,58 423,76 35.806 / 2012

2013 6,75 1627,78 1737,65 423,76 452,36 37.459 / 2013

2014 6,34 1737,65 1847,82 452,36 481,04 38.878 / 2014
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Quadro 13: Exames cobertos pelo sistema de saúde no pós diagnósticos e cálculo dos valores 

para os tratamentos no esquema básico e no multirresistente. 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Com estes dados, foi possível calcular os recursos empregados por cada 

paciente dependo da estratégia utilizada. O indivíduo que obteve a cura no esquema 

básico utilizou-se dos recursos apenas por 6 meses, se incluído na estratégia do TAA, o 

custo total do seu tratamento foi de R$ 662,00, mas se no TDO, R$ 2.028,00 (Quadro 

14). Pode-se observar que o TDO para esse paciente exigiu três vezes mais recursos que 

o TAA. Os custos com recursos humanos, medicamentos e exames para o TAA 

representam respectivamente 72%, 24% e 4% do custo total do tratamento. Para a 

estratégia do TDO esses valores se alteram para 91%, 8%, e 1%. 

O paciente que falhou aos 6 meses de tratamento com o esquema básico teve 

de ser submetido a mais 24 meses de tratamento. Se incluído na estratégia do TAA, este 

paciente teve um custo de R$ 12.789,00, mas se no TDO de R$ 18.254,00 (Quadro 14). 

Neste caso, o tratamento com o TDO exigiu 30% mais recursos financeiros que o TAA. 

Os custos com recursos humanos, medicamentos e exames para o TAA representam 

15%, 83% e 2%do custo total do tratamento e no TDO, 41%, 58% e 1%.  

Quadro 14: Custo total do tratamento para um caso novo ou multirresistente 

Exame Valor Uniário Quantidade Valor Quantidade Valor Referência

Baciloscopia (direta para 

BAAR tuberculose)
4,2 6 25,2 24 100,8

Cultura de BAAR 5,63
1 no caso 

FALÊNCIA
5,63 8 45,04

Antibiograma para 

micobacteria
13,33

1 no caso 

FALÊNCIA
13,33

2 no caso 

FALÊNCIA
26,66

Radiografia de torax 6,88 - - 8 55,04

EB - 6 meses TBMR - 2 anos

SIGTAP 

http://sigtap.da

tasus.gov.br/ta

bela-

unificada/app/s

ec/inicio.jsp
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Fonte: Elaboração própria. 

5.2 Modelo da tuberculose sem resistência 

5.2.1 EFETIVIDADE 

A efetividade do programa do tratamento da tuberculose foi medida em vidas 

salvas durante o tratamento com e sem a supervisão. Para aqueles que continuaram 

vivos (os indivíduos curados, que abandonaram o tratamento ou que falharam e 

adquiriram resistência) foi atribuído uma efetividade de 1, e para os indivíduos que 

morreram, seja por tuberculose ou outras causas, a efetividade foi de 0. 

No tratamento de 6 meses com esquema básico, o TDO em 100% dos 10.000 

casos novos com tuberculose pulmonar sem resistência evitou 248 mortes em relação ao 

TAA, redução de 36%, e 130 mortes em relação a cobertura atual de 48%, redução de 

17%.  

5.2.2 ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE 

A análise de custo-efetividade do tratamento supervisionado foi realizada 

comparando-se o tratamento diretamente observado em sua máxima implementação de 

100% dos pacientes com a sua ausência, tratamento autoadministrado. Os custos foram 

mensurados em real (R$) e a efetividade em vidas salvas. 

O TDO para os novos casos de tuberculose sem resistência resultou em uma 

Razão de Custo-Efetividade Incremental (ICER) de R$ 51.369 (US$ 14.761) por vida 

salva no estado do Rio de Janeiro (Quadro 12). Na figura 6 observa-se o gráfico da 

ICER. 

 

Estratégia TT
Medicamentos 

(R$)
RH (R$)

Exames 

(R$)
Total (R$)

TAA 481,4 662

TDO 1.847,82 2.028

TAA 1925,6 12.789

TDO 7391,28 18.254

25,2

200,88

Caso novo

Multirresistente

155,28

10.662,17

6 meses

2 anos
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Quadro 15: Analise de custo-efetividade do TDO 100% no esquema básico para 10.000 

indivíduos 

 

Fonte: Elaboração própria. TAA – Tratamento autoadministrado / TDO – tratamento diretamente 

observado  

 

 

Figura 7: Gráfico da análise de custo-efetividade do TDO para 10.000 casos novos de TB. 

 

Fonte: Elaboração própria. TAA – Tratamento autoadministrado / TDO – tratamento diretamente 

observado  

 

5.2.3 OUTROS DESFECHOS DAS ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO 

Para o tempo total de simulação, a ampliação da cobertura do TDO atual de 

48% para 100% dos casos novos de tuberculose sem resistência resultaria em outros 

benefícios além das 130 vidas salvas. Com relação ao desfecho sucesso do tratamento, o 

TDO 100% obteria 395 casos de cura a mais que a cobertura atual, um aumento de 5%. 

Outro benefício seria a redução de 91 casos de abandono, correspondendo a uma 

diminuição de 6,11%. 

Efetividade 

Custo 

Não 
dominado 
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5.2.4 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A fim de verificar quais variáveis exercem maior impacto nos resultados 

apresentados, foram construídos dois diagramas de tornado para o primeiro modelo de 

árvore de decisão. O primeiro refere-se aos custos totais (figura 7) e o segundo ao ICER 

(figura 8).  

Variaram-se os preços dos medicamentos (RHZE e RH) em 20% para mais ou 

para menos, assim como os custos do exame de basciloscopia e recursos humanos 

empregados no manejo do TDO. Para as probabilidades, somente variou-se a cura com 

o TDO. Como valor mínimo foi empregado a própria probabilidade e o valor máximo 

foi a meta preconizada pela OMS de 85% de cura (BRASIL, 2004 e CHRISPIM, 

2011).A estrutura da árvore foi feita de maneira que as probabilidades de cura, 

abandono e morte por tuberculose fossem conexas, ou seja, aumentando a cura,reduzir-

se-ia o abandono e a morte por tuberculose. 

Figura 8: Diagrama de tornado para custo total do tratamento da coorte de 10.000 indivíduos 

 
Custo total 

 

Fonte: Elaboração própria. c_RHTDO: custo recursos humanos com o TDO/ p_curaTDO: 
probabilidade de cura com o TDO/ c_RHZE: custo com a combinação RHZE/ c_RI: custo com a 

combinação RI/ c_exameBasc: custo com exame de basciloscopia 

 

 

Figura 9: Diagrama de tornado para ICER do tratamento supervisionado 
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ICER 

 

Fonte: Elaboração própria. c_RHTDO: custo recursos humanos com o TDO/ p_curaTDO: 

probabilidade de cura com o TDO/ c_RHZE: custo com a combinação RHZE/ c_RI: custo com a 

combinação RI/ c_exameBasc: custo com exame de basciloscopia 
 

Observa-se que as variáveis de custo com recursos humanos no TDO e a 

probabilidade de cura com o TDO são as que mais influenciam nos custos totais e no 

valor do ICER, enquanto o custo com os medicamentos e exame de basciloscopia tem 

menor influência. 

5.3 Modelo para tuberculose multirresistente 

5.3.1 EFETIVIDADE 

Assumindo o mesmo parâmetro de efetividade do primeiro modelo, o TDO 

em100% dos 200 pacientes com TBMR não resultou em nenhuma vida salva quando 

comparado ao TAA, em 2 anos de tratamento. Porém, ao retirar da simulação as mortes 

por outras causas que não as relacionadas a tuberculose, observa-se como resultados 2 

vidas salvas, redução de 1%.  

5.3.2 ANALISE DE CUSTO-EFETIVIDADE 

Assim como o primeiro modelo, a análise de custo-efetividade foi realizada 

comparando-se o TDO em 100% dos pacientes com o TAA. 
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Diferentemente do primeiro modelo, o TDO para pacientes TBMR não se 

mostrou custo-efetivo, isso quer dizer que essa estratégia foi dominada pela do TAA nas 

condições apresentadas por esse estudo.  

No entanto, se excluídas desse segundo modelo as mortes por outras causas 

não relacionadas a tuberculose, esse cenário se altera. Nesse, o TDO para 200 casos de 

TBMR apresenta um ICER de R$ 456.799 (U$ 131.264) por vida salva. 

A opção por realizar esse segundo cenário no modelo de decisão da tuberculose 

multirresistente, excluindo as mortes por outras causas, se baseou no fato de alguns 

pacientes serem mais elegíveis a inclusão no programa TDO. Esses grupos de pacientes, 

como moradores de rua, usuários de drogas ou pacientes debilitados, apresentam maior 

risco de vida, seja por tuberculose ou outras causas, que outros pacientes não 

pertencentes a esse grupo.  

5.3.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Foram realizadas duas simulações, uma considerando as mortes por outras 

causas e outra não, e para cada uma delas foi feita uma análise de sensibilidade. 

Semelhante ao realizado no primeiro modelo, foram construídos dois tipos de diagramas 

de tornado: o primeiro refere-se aos custos totais (figura 9) e o segundo ao ICER 

(figuras10 e 11).  

As variações nos custos e probabilidades foram similares ao modelo anterior, 

diferenciando-se somente nos medicamentos, cujos preços variados foram da 

estreptomicina, terizidona, levofloxacino, etambutol e pirazinamida. Igualmente ao 

primeiro modelo da TB sem resistência, esta também foi estruturada de maneira que as 

probabilidades de cura, abandono e morte por tuberculose estivessem relacionadas entre 

si. 

Na primeira simulação, considerando a morte por outras causas, o TDO 

mostrou-se dominado frente o TAA. Para a análise de sensibilidade dois diagramas de 

tornado foram construídos (figura 9 e 10).  
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Figura 10: Diagrama de tornado para custo total de tratamento da coorte de 200 indivíduos 

TBMR 

 

Custo total 

Fonte: Elaboração própria: c_medTeriz: custo com medicamento terizidona/ c_medlevof: custo com 

medicamento levofloxacino/ c_medEtamb: custo com medicamento etambutol/ c_medEstrep: custo com 

medicamento estreptomicina/ c_exameBasc: custo com exame de basciloscopia/ c_exameRaiox: custo 

com exame de raio X/ c_exameCultura: custo com exame de cultura/ p_curaTDO: probabilidade de cura 

com o TDO / c_exameAntibio: custo com exame de antibiograma/ c_RHTDO: custo recursos humanos 

com o TDO. 

 

É possível observar que a variação dos preços dos medicamentos terizidona e 

levofloxacino tem maior influência no custo total do tratamento frente aos outros 

medicamentos, exames e custo de recursos humanos para o TDO. 

Figura 11: Diagrama de tornado para ICER do tratamento supervisionado em TBMR 

 

ICER 

 

Fonte: Elaboração própria. p_curaTDO: probabilidade de cura com o TDO /c_RHTDO: custo recursos 

humanos com o TDO/ c_medTeriz: custo com medicamento terizidona/ c_medlevof: custo com 

medicamento levofloxacino/ c_medEtamb: custo com medicamento etambutol/ c_medEstrep: custo com 

medicamento estreptomicina/ c_exameBasc: custo com exame de basciloscopia/ c_exameRaiox: custo 

com exame de raio X/ c_exameCultura: custo com exame de cultura/ c_exameAntibio: custo com exame 

de antibiograma. 
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Com relação ao diagrama de tornado do ICER (figura 10), a variável que se 

mostra indispensável para que o TDO consiga reverter seu papel de dominado frente ao 

TAA é a probabilidade de cura. Numa análise individual desta variável, foi possível 

determinar que somente em taxas acima de 72% de cura, o TDO se transforma em uma 

alternativa não dominada, porém com ICER de R$ 6.681.525 (US$ 1.919.978).  

A mesma análise do ICER foi feita para a segunda simulação, quando foi 

excluído o desfecho morte por outras causas (figura 11)  

Esta última, assim como no modelo da tuberculose sem resistência, revela que 

as variáveis de custo com recursos humanos no TDO e a probabilidade de cura com o 

TDO são as que mais influenciam no valor do ICER, enquanto que o custo com os 

medicamentos e exame de basciloscopia tem menor influência. 

 

Figura 12: Diagrama de tornado para ICER do tratamento supervisionado em TBMR excluindo a 

morte por outras causas. 

 

ICER 

Fonte: Elaboração própria. p_curaTDO: probabilidade de cura com o TDO /c_RHTDO: custo recursos 
humanos com o TDO/ c_medTeriz: custo com medicamento terizidona/ c_medlevof: custo com 

medicamento levofloxacino/ c_medEtamb: custo com medicamento etambutol/ c_medEstrep: custo com 

medicamento estreptomicina/ c_exameBasc: custo com exame de basciloscopia/ c_exameRaiox: custo 

com exame de raio X/ c_exameCultura: custo com exame de cultura/ c_exameAntibio: custo com exame 

de antibiograma. 
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5.4 Análise de impacto orçamentário 

Para a análise de impacto orçamentário as estratégias comparadas foram: (a) o 

cenário atual, TDO com cobertura de 48% (b) e a meta preconizada de 100% de 

cobertura.  

Somente foram incluídos os novos casos de tuberculose pulmonar no Rio de 

Janeiro. Os indivíduos que já iniciaram o tratamento não foram considerados, pois se 

encontram em estágio e tempo de tratamento diferentes.  Essa diferença dificulta a 

estimativa do custo restante do tratamento.  

A expansão da cobertura atual de 48% para 100%, assumindo-se uma coorte de 

10.000 casos novos de tuberculose no ano, foi associada à um custo incremental de 

R$6.651.330,00 (US$ 1.911.301,72) para o governo do RJ, na simulação realizada neste 

trabalho. Este valor estaria associado somente aos custos considerados neste estudo: 

medicamentos, recursos humanos e exames.  
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Sobre recursos empregados para o tratamento da tuberculose 

Do ponto de vista do sistema de saúde, os pacientes que durante o esquema 

básico estiveram sob o TDO exigiram 3 vezes mais recursos para o tratamento do que 

aqueles sob o autoadministrado (R$ 662,00 no TAA x R$ 2.028,00 no TDO). Para 

aqueles que falharam na primeira alternativa e tiveram de realizar o esquema terapêutico 

da forma multirresistente da doença, o custo do tratamento com a supervisão foi ainda 

30% maior (R$ 12.785,00 no TAA x R$ 18.252,00 no TDO).  

O TDO aumentou significativamente os custos do tratamento da tuberculose 

em ambos os estágios da doença, porém, apresentou mais impacto no custo do 

tratamento da tuberculose sem resistência, onde chega a representar 91% do custo total 

(R$ 1.847,82). Na tuberculose multirresistente, também aumenta o custo do tratamento, 

representando 41% do custo total (R$ 7.391,28). Este percentual menor se justifica pelo 

alto preço dos medicamentos para o estágio multirresistente. O período de dois anos 

com consumo de medicamentos para TBMR apresentou um custo 68 vezes maior do 

que os 6 meses para o esquema básico (R$ 155,28 no EB x R$ 10.660,00 no TBMR). 

O preço dos medicamentos utilizados nos estágios resistentes da doença é bem 

mais custoso do que o esquema básico. Costa et al. (2005) observaram que na 

terapêutica para TBMR, os medicamentos custaram 27 vezes mais do que para um caso 

novo de tuberculose em Salvador-BA, no ano de 1999. Porém, esse estudo considerou 

somente o custo de medicamentos para TBMR em um ano de tratamento. 

Para o tratamento do paciente TBXDR, o custo de medicamento pode aumentar 

ainda mais o custo total do tratamento. Arbex et al. (2015) estimaram em São Paulo nos 

tratamentos iniciados em 2013, que o custo da terapêutica, dependendo do esquema de 

antibióticos utilizados, pode chegar a R$ 76.000 para um paciente somente no primeiro 

ano (ARBEX et al., 2015). 

Estudo realizado na África do Sul, que visava analisar o custo do tratamento 

medicamentoso para tuberculose em cada nível de resistência, mostrou que o valor do 

tratamento de um paciente TBXDR era de US$ 26.392; quatro vezes maior que o do 
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tratamento de um paciente TBMR (US$ 6.772) e 103 vezes maior que o de um paciente 

sensível ao esquema básico (US$ 257) (POORAN et al., 2013). 

Além dos custos para o sistema de saúde considerados no presente estudo, o 

custo para o paciente também é importante no tratamento da tuberculose com ou sem a 

supervisão. Steffen et al. (2010) apontaram os custos despendidos pelos pacientes e seus 

familiares depois do diagnóstico, para 6 meses do tratamento com esquema básico, esse 

foram de R$ 158,22 no TAA e R$ 413,82 no TDO1. Um trabalho mais recente, 

realizado em Ribeirão Preto-SP, também investigou os custos para o paciente e seus 

familiares com 6 meses do esquema básico. O custo pós diagnósticos no TAA foi de 

R$479,43 e para o TDO foi de R$ 1.780,88 (GOMES, 2013). 

6.2 Sobre a utilização do TDO para casos novos de tuberculose 

Assumindo que a coorte representa um valor próximo ao número de novos 

casos anuais da tuberculose no Rio de Janeiro, a expansão da cobertura atual de 48 para 

100% traria benefícios sociais e sanitários ao estado. A previsão calculada pelo modelo 

é de que, em um ano, a expansão evitaria 130 mortes (17%), além de 395 casos extras 

de cura (5%) e reduziria 91 casos de abandono (6,11%).  

Tais benefícios também foram observados em estudo realizado em Belém-PA. 

A unidade básica de saúde (UBS) que apresentou maior porcentagem de pacientes sob o 

TDO (57%) obteve um aumento de 3% na taxa de cura e redução de 3,5% de abandono 

comparada a UBS com uma baixa cobertura desta estratégia (6%). Este estudo 

objetivava analisar a efetividade das estratégias no controle da tuberculose e concluiu 

que o tratamento supervisionado seria de extrema importância para se alcançar uma 

menor taxa de abandono (PAZ et al., 2012). 

A redução do número de mortes seria um bom incentivo para o governo do Rio 

de Janeiro considerar investimentos na ampliação de uma estratégia capaz de combatê-

la, já que foi o estado brasileiro responsável pelo maior número de mortes por 

tuberculose em 2014 (BRASIL, 2016).  

Além dos benefícios mencionados no atual estudo, o aumento do número de 

curas proporcionadas pela cobertura de 100% do tratamento observado poderia ter uma 

                                                
1Considerando a cotação do dólar americano utilizado pelo estudo de R$1,80. 
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relação direta com a queda da incidência anual, já que um número menor de pessoas 

doentes estaria apta a transmitir a doença. Tal fato foi observado em trabalho 

desenvolvido no Peru, onde a implementação de políticas que seguiram as estratégias do 

TDO resultou em um aumento na detecção precoce de casos e na taxa de cura, 

observando-se uma queda em torno de 6 % na incidência anual de TB (SUAREZ et al., 

2001). 

Somente a expansão do TDO talvez não seja o suficiente para atingir as metas 

de 85% cura e 5% de abandono da OMS e PNCT no Rio de Janeiro (WHO, 2015 e 

BRASIL, 2011a). É necessário entender as falhas e obstáculos desse serviço e investir 

em melhorias e treinamento dos profissionais atuantes. Por isso, mais importante do que 

ampliar a estratégia, é a reformulação de políticas sociais e econômicas incluídas no 

programa, além de supervisionar as unidades que realizam o TDO e revisar todo o 

processo. O próprio governo do estado, através de boletim epidemiológico, sugere que é 

preciso aumentar o monitoramento, pois não confia nos registros de TDO (SES/RJ, 

2014).  

No estado da Paraíba, a implantação do TDO nos municípios prioritários 

obteve resultados otimistas quanto ao aumento da cura e redução do abandono. 

Contudo, apesar do sucesso, foram encontradas fragilidades da implantação e 

sustentabilidade da estratégia, dentre elas: (a) a descontinuidade política do cargo de 

coordenador de programa de controle da TB; (b) ausência de política adequada de 

qualificação dos trabalhadores da saúde; (c) a precariedade da estrutura técnico-

administrativa; e, finalmente, (d) a insuficiência da rede laboratorial. Isso demonstra que 

o TDO vai além da supervisão da tomada do medicamento. São necessários esforços 

dos gestores na qualificação de recursos humanos envolvidos e na promoção de 

políticas que priorizem a integração de saberes entre os setores envolvidos no controle 

da doença (SÁ et al., 2011).  

O trabalho aqui desenvolvido focou nos custos do TDO realizado nas unidades 

públicas de saúde. No entanto, este pode ser realizado na residência do paciente por um 

agente de saúde, e até por um familiar treinado por profissionais de saúde. Esta 

estratégia da supervisão por um familiar se torna uma opção interessante, dado que 

possui um custo baixo e dois estudos brasileiros mostram uma boa efetividade (PRADO 

et al., 2011; MACIEL et al., 2010). Um estudo em Vitória-ES mostrou que 96% dos 
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pacientes optaram pela supervisão domiciliar feita por um familiar e obtiveram ótimos 

resultados ao tratamento, além do baixo custo desta estratégia (PRADO et al., 2011).  

Outro estudo na mesma cidade encontrou melhores resultados de cura nos pacientes 

com supervisão domiciliar (100%) do que com TDO na unidade de saúde realizado pelo 

profissional de saúde (90%) (MACIEL et al., 2010). 

 

6.2.1 ICER DO AUMENTO A COBERTURA DO TDO 

O Brasil não apresenta um limiar explícito da relação de custo efetividade 

incremental para a incorporação de tecnologias, e por isso, optou-se por utilizar a 

disponibilidade a pagar proposta pela OMS para países que não possuem. Este órgão 

sugere duas classificações de limites para incorporação de uma tecnologia. Na primeira, 

o desembolso para tecnologia abaixo do PIB per capita de um país se mostra altamente 

custo efetivo. Na segunda, o desembolso menor que três vezes o valor do PIB per capita 

se mostra como custo efetiva (MARSEILLE et al., 2015). 

De acordo com as informações do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE), o PIB per capita do Brasil, para o ano de 2015, foi de R$ 28.876 (IBGE, 2016). 

Dessa forma, o primeiro limite seria este valor e o segundo seria de R$ 86.628.  

Nas condições do presente estudo, a estratégia do TDO para novos casos de 

tuberculose mostrou-se custo efetiva, apresentando um ICER de R$ 51.369 (US$ 

14.761) por vida salva no estado do Rio de Janeiro. Este valor, apesar de localizar-se 

acima do primeiro limite, encontra-se abaixo do segundo. A análise de sensibilidade 

mostrou que mesmo na variação de 20% do custo com recursos humanos no TDO, o 

intervalo do ICER de R$ 37.000 - R$ 65.000 mostra a robustez desse dado para o limite 

das tecnologias custo efetivas. 

Estudos nacionais e internacionais mostraram os benefícios que o TDO oferece 

para a sociedade e para o governo, apesar do custo adicional de implementação e 

funcionamento. Dois estudos realizados em UBS no Rio de Janeiro consideraram o 

TDO como uma estratégia custo-efetiva (STEFFEN et al., 2010 e MOHAN et al., 

2007). Steffen et al. (2010) realizaram uma ACE simulando 6 meses do tratamento 

supervisionado, e encontraram um ICER de US$ 6.616 por tratamento finalizado no 
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TDO em comparação ao TAA. Mohan et al. (2007) realizaram uma ACE do tratamento 

supervisionado, e através de uma simulação de 10 anos, encontraram um ICER de 

US$300 por caso evitado de tuberculose, US$ 3.270 por morte evitada e US$86 por 

DALY salvo para o TDO. 

Oxalade et al. (2006) no Equador e Jacquet et al. (2006) no Haiti, mostraram 

através de simulações de cadeias de Markov, que a implementação do TDO resultaria 

em benefícios para o governo e para a sociedade ao final de 20 anos. Para o Equador 

seriam 18.760 casos de TB evitados, 15.812 mortes evitadas e uma economia de U$203 

milhões para a sociedade e U$7.1 milhões para o governo, com um custo inicial de U$3 

milhões (OXALADE, 2006).  Já no Haiti, os benefícios alcançariam 63.080 casos de 

TB evitados, 53.120 mortes evitadas e uma contenção de $131 milhões para a 

sociedade, mas com um custo inicial de $4,2 milhões para o governo (JACQUET et al., 

2006). 

Por outro lado, alguns estudos não encontraram benefícios que justificassem a 

implementação no TDO no combate a doença. Khan e cols. (2002) fizeram uma ACE 

do TDO realizado por profissionais de saúde na UBS, agentes comunitários ou 

membros da família na residência, no Paquistão. O TDO assistido por profissionais de 

saúde foi a estratégia menos custo-efetiva (US$ 310 por caso curado) e o TAA a mais 

custo-efetiva (US$ 164 por caso curado). O índice que justificou esse resultado foi a 

taxa de cura do TAA de 62%, enquanto a do TDO realizado nas unidades de saúde foi 

de 58%, com menor efetividade. A estratégia do TDO que obteve um resultado mais 

aceitável foi a supervisão por ACS na residência do paciente (US$ 172 por caso de cura 

e 67% na taxa de cura). Contrariando as expectativas e as recomendações da OMS, o 

estudo não encontrou melhora nas taxas de cura atribuídas a estratégia do TDO e sugere 

que os custos gerados para o paciente durante a realização desta estratégia podem gerar 

barreiras para a finalização do tratamento (KHAN et al., 2002). 

O potencial do TDO pode variar conforme a localidade, estando esta diferença 

relacionada ou não a interpretação e a forma da implementação do programa pelo 

governo local. Sua aplicabilidade deve ir além da supervisão da tomada do 

medicamento, indo da escolha do local mais confortável para realização do TDO até o 

apoio médico, social, alimentar e financeiro ao paciente e sua família, reduzindo assim, 
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as barreiras que possam fazer com que o paciente desista do tratamento (OLIVEIRA, 

NATAL e CHRISPIM, 2010). 

 

6.3 A utilização do TDO para tuberculose multirresistente 

Para o cálculo das probabilidades da tuberculose multirresistente foi necessário 

utilizar os dados de todo o Brasil, já que os dados do Rio de Janeiro não eram 

consistentes, o que prejudicaria o cálculo das probabilidades. 

A efetividade do TDO foi muito baixa para esse grupo. Considerando a morte 

por outras causas no modelo, o TDO apresentou uma efetividade menor que o TAA. 

Este resultado pode não ser representativo pelo fato do tratamento supervisionado ser 

uma escolha preferencial para pacientes pertencentes a um grupo de risco, como 

moradores de rua, usuários de drogas, pessoas convivendo com HIV/AIDS, dentre 

outros (OLIVEIRA, NATAL e CHRISPIM, 2010). Ou seja, esses pacientes já seriam 

mais debilitados e com maior risco de vida independente da existência da tuberculose. 

Sendo assim, optou-se por realizar outra simulação, considerando somente as 

mortes por TB. Apesar do TDO se mostrar mais efetivo neste caso, o custo associado a 

ele resultou num ICER alto, de R$ 456.799 (U$ 131.264) por vida salva. Partindo do 

limite proposto pela OMS, este valor está muito acima, sugerindo que para esses 

pacientes, o TDO não é uma estratégia custo efetiva.  

A análise de sensibilidade desta última simulação mostrou que mesmo com a 

variação de 20% do custo com recursos humanos com o tratamento supervisionado ou a 

variação da probabilidade de cura, o intervalo do ICER de R$270.000 – R$570.000 

ainda extrapolaria o limite de custo efetivo, mostrando a robustez deste resultado. 

Pode-se observar que da maneira como o TDO vem sendo implementado 

atualmente para os pacientes multirresistentes, não é custo efetivo. Em termos de 

estratégia política e econômica de ação na área da saúde, a utilização do TDO estaria 

restrita aos casos sem a multirresistência, onde se mostra mais custo efetivo. E para os 

pacientes multirresistentes, o governo deveria revisar os métodos utilizados e seus 

resultados, e talvez pensar numa nova abordagem para melhorar os índices do 

tratamento da TBMR.    
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Sterling, Lehmann e Frieden (2003) realizaram uma análise de decisão 

comparando o impacto do TDO no número de mortes em pacientes com tuberculose 

sem resistência e com multirresistência, esta última denominada de TDO-plus. 

Concluíram que, em condições ótimas de implementação, o TDO-plus resulta em 

benefícios adicionais na redução do número de mortes, se este for verdadeiramente 

“plus”. No entanto, se os recursos forem limitados e houver a necessidade de desvio do 

TDO para o TDO-plus, mais pacientes vão a óbito devido à maior efetividade da 

primeira estratégia. Neste caso, é melhor manter o TDO somente para pacientes com TB 

sem resistência (STERLING; LEHMANN e FRIEDEN, 2003).  

Segundo Sterling, Lehmann e Frieden (2003), certos gestores de programas 

contra TB acreditam que a estratégia TDO-plus não deva ser desenvolvida enquanto a 

estratégia TDO para TB sem resistência não estiver completamente implementada, pois, 

para eles, não se deve priorizar o TBMR enquanto o sucesso com os sem resistência não 

tenha acontecido. Por outro lado, Ollé-Goig (2006), acredita que o tratamento da TB 

não deve ser considerado como “ou tudo ou nada”. O cuidado com um número pequeno 

de pacientes com TBMR não deve colidir com o tratamento do amplo número de 

pacientes sem a resistência (OLLÉ-GOIG, 2006).  

No caso do Brasil, e mais especificamente, o estado do Rio de Janeiro, o 

seguimento foi no sentido contrário do pensamento dos gestores mencionados no 

parágrafo anterior. O TDO apresenta uma cobertura maior nos pacientes 

multirresistentes comparado aos sem resistência. Dado que a efetividade desta estratégia 

nos pacientes TBMR não se mostrou tão significativa, talvez seja o momento de o 

governo reavaliar seus programas no combate à tuberculose. 

Olhando por outro lado, o TDO com cobertura de 100% apresentou uma taxa 

de falência ao tratamento menor, cerca de 1%. Pode parecer baixa, mas levando-se em 

conta o custo de tratamento da TBXDR, que dependendo do esquema dos antibióticos 

pode chegar a R$ 76.000 (US$30.000) para um paciente somente no primeiro ano 

(ARBEX et al., 2015), o valor econômico poderia se torna atrativo; além é claro, da 

diminuição da transmissibilidade desse bacilo com alto grau de resistência na 

comunidade. Esse valor estimado anteriormente não leva em consideração os outros 

medicamentos utilizados para controle dos efeitos adversos do tratamento e os custos 
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hospitalares, pois geralmente estes são pacientes mais debilitados e necessitam de mais 

recursos. 

 

6.4 Impacto orçamentário da ampliação do TDO no Rio de Janeiro 

Para expansão da cobertura atual de 48 para 100%, somente para os casos 

novos de tuberculose sem a resistência, o governo do estado do Rio de Janeiro teria que 

dispor de aproximadamente R$ 6.700.000,00 (US$1.900.000,00). Já que o consumo de 

medicamentos e realização de exames é similar nas duas estratégias, podemos 

considerar que esse recursos incremental estaria associado a investimentos em recursos 

humanos para realização do TDO. 

Esse valor representa 3% do despendido (US$ 65.000.000,00) em 2015, no 

Brasil, em tuberculose sem resistência (WHO, 2015), e 4% do recurso requerido pelo 

governo (US$ 47.000.000,00) para investir no combate a tuberculose sem resistência 

(WHO, 2015).  

Considerando que o Rio de Janeiro foi responsável por 15% dos casos novos 

de tuberculose no Brasil no ano de 2014, é factível tal investimento ser considerado pelo 

governo (BRASIL, 2016). 

A base para a realização do TDO são as unidades primárias de saúde 

disponíveis pelo governo, dentre elas as unidades básicas de saúde e clínicas da família. 

E por isso, esse serviço só é possível em regiões onde os pacientes têm acesso facilitado 

ao atendimento médico. Sendo assim, uma primeira barreira para o aumento da 

expansão do TDO seriam as áreas sem ou com um precário sistema de saúde.  

Segundo o Departamento de Atenção a Saúde do Ministério da Saúde, no ano 

de 2015, cerca de 50% da população do Rio de Janeiro teve acesso ao programa de 

agentes comunitários e equipes de saúde da família (DAB, 2016). Por isso, mais 

importante do que investir em recursos humanos para realização do TDO, seria 

identificar e investir nos programas de atenção primária a saúde no estado. 
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6.5 Outras considerações 

Os resultados se mostraram coerentes e robustos. Observa-se que nenhuma das 

varáveis foi capaz de influenciar a análise de forma alterar significativamente os efeitos 

obtidos na simulação. A exceção para esta afirmação foi observada somente ao 

considera-se ou não as mortes por outras causas no modelo da TB multirresistente. 

Removendo-se este dado do modelo, mudou-se o estado do TDO de dominado para 

custo efetivo, apesar de apresentar um alto ICER de R$ 456.799 (U$ 131.264) por vida 

salva. 

Esses resultados não são passíveis de extrapolação para outras populações mais 

restritas, como por exemplo, pacientes co-infectados com HIV/AIDS, ou para outros 

sistemas de saúde que trabalham com sistema de reembolso ou pagamento. 

Este trabalho possui algumas limitações. Primeiramente, a análise econômica 

na área da saúde é somente uma das ferramentas utilizadas para tomada de decisões. 

Equidade, preferência do paciente, qualidade de vida, ética, recursos disponíveis e 

disponibilidade a pagar são outros aspectos a serem considerados. Além disso, esta 

análise não considerou benefícios secundários decorrentes do tratamento como redução 

da transmissibilidade, e nem os casos de recidiva e retratamento. 

Os custos para os pacientes e familiares não foram contemplados, assim como 

os custos estruturais para implantação do TDO e de treinamento dos profissionais 

atuantes. Apesar de existirem outras modalidades de supervisão, como a domiciliar, 

esse estudo considerou somente a realizada na unidade de saúde.  

Os dados de probabilidades utilizados foram provenientes dos bancos de dados 

do governo. Contudo, estes estão sujeitos à erros de qualidade da informação gerados 

pela subnotificação ou duplicidade de registro. O próprio governo estadual do RJ, 

através do boletim epidemiológico comenta que é preciso aumentar o monitoramento, 

pois o que está no sistema registrado como TDO pode não ser (SES/RJ, 2014).  

Com relação aos medicamentos, somente os antibióticos para tratar a 

tuberculose foram incluídos nos custos do tratamento, no entanto, é conhecido que 

outros medicamentos são utilizados, principalmente nos casos graves e resistentes da 

doença. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os custos relacionados ao tratamento da tuberculose sem resistência se 

mostram bem menores comparados à multirresistente, o que sugeriria um maior 

investimento governamental em ações que reduzissem a resistência aos medicamentos. 

Na literatura, o TDO mostrou-se bem eficaz nesse aspecto, apesar de aumentar em 3 

vezes os custos de tratamento na TB sem resistência e em 30% os custos na TBMR, 

como mostrado nesse estudo. 

O tratamento supervisionado pode ser uma estratégia custo efetiva para os 

novos casos de tuberculose pulmonar no estado do Rio de Janeiro, apresentando um 

ICER abaixo de valor limite de três vezes o PIB per capita. A ampliação da cobertura 

atual para uma cobertura de 100% dos pacientes com TB contribuiria na melhora da 

situação desse estado no cenário brasileiro, que atualmente apresenta a pior taxa de 

mortalidade para esta doença. Na simulação realizada com uma coorte de 10.000 casos 

novos no ano, o TDO evitaria 130 mortes (17%), além de 395 casos extras de cura (5%) 

e reduziria 91 casos de abandono (6,11%) no RJ. 

Apesar dos benefícios associados a ampliação do TDO, este não é a única 

estratégia a ser desenvolvida pelo governo a fim de atingir as metas da OMS (WHO, 

2015) e PNCT (BRASIL, 2011a) de 85% cura e 5% de abandono. Tal afirmação se 

aplica a efetividade associada ao registro do serviço oferecido atualmente. Além da 

ampliação, seria apropriado melhorar a qualidade do serviço nas UBS e certificar o 

processo de registro nas bases de dados no governo. 

Os custos associados ao TDO para o paciente e seus familiares poderiam ser 

considerados mais uma barreira para finalização do tratamento. Assim, o governo 

deveria detectar tais casos e considerar políticas de assistência financeira a esses 

pacientes. 

Por outro lado, esta mesma estratégia não se mostrou efetiva nem custo efetiva 

para os pacientes com a forma multirresistente da doença. Mesmo com a retirada das 

mortes por outras causas, dada a hipótese de influenciar o resultado, este cenário não 

favoreceu a estratégia do TDO para esse grupo, apresentando um ICER alto, muito 

acima de três vezes o PIB per capita. Os gestores dos programas de controle da 
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tuberculose deveriam repensar e rever o processo do tratamento supervisionado para 

pacientes TBMR, e, se necessário, realocar seus recursos para outras estratégias com 

impacto mais positivo para esse grupo. 

A ampliação do TDO para os novos casos de TB no RJ, além de ser mostrar 

custo efetiva, se enquadraria dentro do orçamento do governo. No Brasil, 15% dos 

casos novos de tuberculose estão no RJ, e a expansão do TDO para 100% dos pacientes 

nesse estado, exigiria 4% do recurso estimado pelo governo brasileiro para investir no 

combate a TB sem resistência. 
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