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RESUMO 

 

 

Introdução: A avaliação econômica é importante para a tomada de decisão 

quanto à alocação de recursos. Na literatura, há escassos estudos envolvendo 

custo-efetividade, custo-utilidade e hipertrofia mamária. Objetivo: determinar a 

razão custo-utilidade do tratamento cirúrgico da hipertrofia mamária no Sistema 

Único de Saúde. Métodos: Estudo primário, analítico, prospectivo, 

intervencional, controlado e com randomização, em seres humanos. De julho de 

2008 a fevereiro de 2009, no ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital das 

Clínicas Samuel Libânio (HCSL), da Universidade do Vale do Sapucaí 

(UNIVÁS), foram selecionadas 60 pacientes com hipertrofia mamária. Foram 

divididas aleatoriamente em grupo controle: 30 pacientes acompanhadas por seis 

meses sem realizar a mamoplastia e grupo estudo: 30 pacientes submetidas à 

mamoplastia redutora. Custos diretos foram obtidos do prontuário médico. A 

utility foi obtida pelo Short Form Health Survey Instrument-6D (SF-6D) na 

consulta inicial e após três e seis meses. Resultado: após seis meses de 

avaliação, o grupo estudo apresentou melhora da utility a um custo médio direto 

de R$391,47 por procedimento. Conclusão: A mamoplastia redutora pelo 

Sistema Único de Saúde apresenta uma razão custo-utilidade equivalente a 

R$536,26/1QALY. 
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            1. Introdução 

 

 A assistência à saúde da população é um problema enfrentado por 

vários países, inclusive o Brasil. Os Estados Unidos estão enfrentando uma 

crise na saúde com custos acumulados que totalizam dois trilhões de 

dólares por ano, que representa 16 % do produto interno bruto (PIB) 

(CHUNG & RAM, 2009). Os recursos são escassos e finitos, quer seja em 

termos humanos, de tempo, financeiros, físicos e estruturais; e as escolhas 

devem ser feitas todos os dias (DRUMMOND et al., 1997). Assim, tem 

crescido a necessidade de estudos que permitam avaliar o impacto 

econômico de ações em saúde (RIBEIRO & POLANCZYC, 2005). 

 A avaliação econômica é importante para a tomada de decisão 

quanto à alocação de recursos, visando uma maior eficiência e efetividade 

na sua utilização (DRUMMOND & SCHULPER, 2005). Sem uma análise 

cuidadosa de todos os aspectos envolvidos em uma intervenção, incluindo 

custos e suas conseqüências, decisões equivocadas podem eventualmente 

ser adotadas na prática (RIBEIRO & POLANCZYC, 2005). As pesquisas 

no campo da qualidade de vida têm levado clínicos, cientistas, economistas 

e gestores a se interessarem pelo impacto trazido por novas tecnologias em 

termos de estados de saúde e custos para os sistemas de saúde (CARR, 

THOMPSON, KIRWAN, 1996). 

 Há quatro tipos básicos de estudos para avaliação econômica: 

análises de custo minimização, custo-benefício, custo-efetividade e custo-

utilidade (RITTENHOUSE, 1996). Os custos de intervenções em saúde são 

expressos em unidades monetárias. 
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 Análises de custo-minimização esclarecem qual alternativa apresenta 

o menor custo. Estudos de custo-benefício geram um quociente entre 

recursos gastos e benefício adquirido (RIBEIRO & POLANCZYK, 2005).  

 A análise de custo-efetividade possibilita a avaliação econômica 

completa no âmbito da saúde, sendo os efeitos expressos em unidades 

clínico-epidemiológicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Nestes 

estudos, a efetividade pode ser avaliada através de instrumentos de 

qualidade de vida (TAYLOR et al., 2004). A análise de custo-efetividade 

também permite verificar qual estratégia é mais efetiva (COSTA & MELO, 

1998). 

 As análises de custo-utilidade estabelecem uma relação entre os 

recursos gastos e a qualidade e quantidade de vida ganha. A análise de 

custo-utilidade refina o desfecho custo-efetividade, pois permite comparar 

quaisquer tipos de intervenções de saúde e os efeitos dessas, medidos em 

―Quality-adjusted life year- Anos de Vida Ajustados pela Qualidade‖ 

(QALY ou AVAQ) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Essa avaliação 

pode mostrar alternativas para maximizar a obtenção do objetivo dentro de 

um orçamento mínimo (COSTA & MELO, 1998). 

 Na literatura, há escassos estudos envolvendo custo-efetividade, 

custo-utilidade e hipertrofia mamária (TAYLOR et al., 2004; TYKKÄ et 

al., 2010) e não foi encontrado nenhum estudo brasileiro. O surgimento de 

critérios objetivos de avaliação de custos e de resultados, fornece ao gestor 

de saúde sustentação teórica para a distribuição de recursos, inclusive para 

a realização de mamoplastia redutora pelo plano de saúde ou pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 A hipertrofia mamária foi inicialmente definida como aumento do 

volume do tecido mamário acima dos limites fisiológicos (FOGED, 1953). 
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Porém, seu conceito ultrapassa a simples mensuração do volume das 

mamas que também pode variar com a idade, raça, estado nutricional, 

número de gestações, alterações hormonais e sensibilidade da glândula ao 

estrógeno (FREIRE et al., 2007).  

 A hipertrofia mamária é citada em vários trabalhos como causa de 

alterações posturais, dermatite submamária, e diminuição da capacidade 

funcional e da auto-estima (LETTERMAN & SCHURTER, 1980; 

GONZALEZ et al., 1993; GLAAT et al., 1999; FREIRE et al., 2007; 

ARAÚJO et al., 2007; FERNANDES et al., 2007).  

 A dor na coluna vertebral tem sido considerada como o mais 

importante problema enfrentado pelas pacientes portadoras de hipertrofia 

mamária (SIGURDSON et al., 2006). As dorsolombalgias, inclusive as 

causadas pela hipertrofia mamária, representam um desafio para a medicina 

em geral, e interferem na vida das pessoas, causando limitação funcional, 

absenteísmo ao trabalho, perda de oportunidade com novo emprego, 

aposentadorias e custos elevados com a saúde (HILMAN et al.,1996; 

LINTON, 1999).      

 Comparações entre países, de estudos de custo-efetividade ou custo-

utilidade, poderão gerar diferenças relacionadas à diversidade cultural e não 

a reais diferenças de saúde, o que não permite extrapolar  resultados da 

Europa para a realidade do Brasil (HAWTHORNE  et al., 2007). Por isto, 

optou-se por realizar este estudo dentro da realidade brasileira. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- OBJETIVO 

  

 

  

  

 



 

 

  Objetivo 

6 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivo 

 

 

 

 

Determinar a razão custo-utilidade do tratamento operatório da 

hipertrofia mamária pelo SUS. 
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 3. LITERATURA 

 

 

 TORRANCE, THOMAS, SACKETT (1972) apresentaram um 

modelo de avaliação de programas de saúde. Observaram que diante de 

recursos limitados o problema é decidir se os custos justificam os 

resultados em um programa de promoção à saúde. A análise custo-

efetividade evitaria este problema através da medida do impacto de um 

programa de saúde não em valores monetários, mas em efetividade. Tais 

medidas não permitiriam a comparação entre programas e teriam seu uso 

limitado. Novas medidas estariam sendo desenvolvidas para medir o estado 

de saúde de forma independente do programa de saúde. Uma escala 

adequada deveria variar de zero (valores próximos da morte) a um (estado 

de ótima saúde). Relataram que poderia ser possível obter valores das 

preferências dos indivíduos, através da escolha pela chance ou standard 

gamble. Outra forma de se obter a utilidade seria a escolha pelo tempo 

(time trade-off). Os índices de utilidade de saúde permitiriam calcular a 

efetividade de um programa de saúde em termos de dias de saúde. Isto 

permitiria a comparação entre programas de saúde diferentes, e determinar 

que programa deveria ser implementado, baseando-se no custo e na 

efetividade. Concluíram que o modelo proposto poderia otimizar o sistema 

de saúde melhorando a distribuição de recursos. 
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 PATRICK, BUSH, CHEN (1973) utilizaram três escalas 

psicológicas e mediram o nível de bem-estar entre estudantes e gerentes de 

saúde em 14 grupos, obtendo 50 casos descritivos de estado funcional que 

representavam do completo bem-estar à morte. Não houve diferença 

estatística entre as três escalas, indicando que seria possível medir índices 

de estado de saúde desde pequenos grupos demográficos até grandes 

nações. Aventaram a hipótese de que isto teria valor especial para a 

avaliação de projetos de saúde e sua comparação. Concluíram também que, 

para isto, pesquisas com metodologia adequada ainda deveriam ser 

desenvolvidas para maior critério de validade, fidelidade, e generalização 

das preferências sociais. 

 

 WEINSTEIN & STASON (1977) realizaram um dos primeiros 

estudos sobre a importância do custo-efetividade e apresentaram de forma 

precursora sua fundamentação teórica. Observaram que, em 1976, os 

Estados Unidos da América (EUA) gastaram mais de 120 bilhões de 

dólares em cuidados de saúde, e que seriam necessários parâmetros para 

alocar os recursos.  Relataram que a razão custo-efetividade e questões 

sobre a qualidade de vida podem ser incorporadas no cálculo dos benefícios 

de saúde e expectativa de vida, apesar de, inevitavelmente, serem baseadas 

em informações imperfeitas. Concluíram que estudos deveriam se basear 

em preferências e serem atualizados com o tempo. 

 

 FRANCO & REBELLO (1977), classificaram as hipertrofias 

mamárias em três graus: 1
.o
 grau: são mais relativas que absolutas, isto é, 

decorrem de uma desproporção entre o tamanho das mamas e o biótipo das 

pacientes. As queixas são geralmente de ordem estética. 2
.º
 grau: são 
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hipertrofias reais, cursam com dor na coluna, cansaço acentuado no final do 

dia e presença de marca do sutiã sobre a região deltóidea. 3
.o
 grau: são 

hipertrofias que correspondem a casos extremos. As papilas mamárias 

podem estar situadas ao nível do umbigo e, além do agravamento dos 

sintomas, pode haver sobrecarga circulatória, dispnéia e alterações 

patológicas da coluna vertebral. 

 

 WEINSTEIN (1981) conceituou custos futuros como aqueles 

advindos de doenças provenientes do aumento da expectativa de vida. 

Discutiu custos futuros em estudos de custo-benefício, custo efetividade e 

custo-utilidade e a importância de uma análise de custos poder comparar 

resultados de programas diferentes. Discutiu a inclusão ou não dos custos 

de atenção à saúde efetivada no futuro, fundamentado na anuência. Caso a 

anuência seja positiva, o argumento é que esses são custos que mantêm o 

indivíduo vivo. Caso seja negativa, o argumento é que outros custos tais 

como os relativos à alimentação e lazer, deveriam ser incluídos. Os custos 

futuros refletiriam o poder real de compra de uma unidade monetária, a 

qual hoje pode ser maior do que possa vir a ser amanhã. Concluiu que, 

quaisquer dos três tipos de custos não deveriam ser usados isoladamente, 

mas com outros parâmetros associados e que são importantes na resolução 

de questões de tecnologias médicas e distribuição de recursos. 

 

 TORRANCE (1986) apresentou uma revisão das técnicas de 

avaliação econômica na saúde com ênfase nas medidas de utilidade 

(utilities). Afirmou que a melhora do estado de saúde poderia ser medida de 

várias maneiras como através dos efeitos da saúde, benefícios econômicos, 

e pela avaliação da melhora do estado de saúde per si (escalas e utilities). 
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Assim, a avaliação custo-utilidade representaria uma forma especial de 

avaliar a efetividade em que o efeito é avaliado pelos anos de vida 

ajustados pela qualidade (QALYs) ganhos, permitindo comparação entre 

distintas intervenções. Uma avaliação econômica deste tipo deveria avaliar 

custos e conseqüências. Definiu custos usados na saúde: custos diretos 

como custos hospitalares inclusive drogas e custos indiretos como aqueles 

causados pela ausência do trabalho. Um terceiro custo seria o intangível 

como o valor monetário da dor e sofrimento do paciente. Estes poderiam 

ser calculados, estimados ou utilizados de estudos prévios. Delineou as 

situações em que podem e em que não podem ser usadas a  avaliação custo-

utilidade. 

 

 TORRANCE & FEENY (1989) apresentaram uma revisão histórica 

do desenvolvimento e a importância da utilidade (utility) e dos QALYs na 

tecnologia. Ganhos de qualidade de vida deveriam ser medidos por um 

instrumento que permitisse incorporar conceitos como aspectos físicos e 

funcionais, aspectos psicológicos, função cognitiva, dor e auto-cuidado. 

Então, o ideal seria obter um único número que pudesse incorporar a 

quantidade e qualidade de vida. Utilities e QALYs teriam conceitos distintos 

e poderiam ser usados juntos ou separados.  

 

 CULYER (1991) sistematizou uma abordagem teórica 

extrawelfarista para a técnica de custo-utilidade, decision making approach 

(DMA). Nesta abordagem, com a perspectiva da maximização da saúde, o 

QALY seria mais bem representado pelas ―capabilities‖ do que pela utility. 

De forma precursora apresentou o reconhecimento da importância da teoria 

do bem-estar econômico e dos modelos matemáticos de otimização na 
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fundamentação teórica das avaliações de custo-efetividade e custo-

utilidade. 

  

 BIRCH & GAFNI (1992) mostraram que a literatura trata de forma 

única os termos custo-efetividade e custo-utilidade, mas atenção especial 

deveria ser dada à origem destes termos e suas conseqüências. Compararam 

estas análises com a teoria econômica de Welfare. A avaliação de custo-

efetividade teria uso restrito a programas cujo resultado fosse a mesma 

unidade, de maneira que não seria permitida a comparação entre programas 

distintos. As avaliações de custo-utilidade teriam medidas em termos de 

quantidade e qualidade de vida expressas sob a forma de anos de vida 

ajustados pela qualidade (QALYs) ou pelos anos de saúde equivalentes 

(HEYs). Observaram ainda que as condições ideais para adequada 

avaliação com custo-efetividade e custo-utilidade deveriam ser: medir o 

custo incremental e benefícios da alternativa mais cara, poder atuar em 

condições em que não exista limitação de recursos e exibir custos 

marginais constantes e benefícios. Como estas condições não seriam 

plausíveis com o custo-efetividade e o custo-utilidade estes não seriam 

consistentes com a economia welfareana e não deveriam ser utilizados no 

contexto dos problemas dos programas de saúde. Concluíram que o custo-

efetividade sequer responde a uma avaliação de eficiência técnica, em vista 

desta não avaliar a maximização de benefícios mediante um recurso fixo, 

nem a minimização de custo para um dado objetivo, e que o custo-

benefício apropriadamente executado é consistente com a economia 

welfareana. 
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 ELIXHAUSER et al. (1993) realizaram uma atualização 

bibliográfica, de 1979 a 1990, sobre estudos de custo-efetividade e custo-

benefício. Foi realizada pesquisa sistemática de todos os artigos da base de 

dados MEDLARS (banco informatizado da Biblioteca Nacional de Saúde 

americana que contém: MEDLINE, HEALTHSTAR, AIDESLINE e 

TOXLINE), outras bibliografias em áreas especializadas, listas de 

referências e contato com pesquisadores. Foram encontrados 3206 artigos 

elegíveis. Em seguida, os autores classificaram os artigos e compararam 

com artigos semelhantes publicados entre 1966 e 1978. Estudos de custo-

efetividade se equipararam com os de custo-benefício entre os anos de 

1966 e 1978. Observaram que eles se consolidaram como técnicas 

predominantes de avaliação econômica em saúde a partir de 1979. 

Concluíram que, no decorrer do tempo, tem ocorrido aumento do numero 

de publicações com este tema e que isto poderia ser explicado por vários 

fatores, como a ênfase em resultados de saúde na avaliação de serviços 

médicos e pelo fato de apresentarem trade-offs. Observaram também que 

um terço das publicações ocorreu fora de revistas americanas, em países 

onde o sistema de saúde é socializado, como Grã-Bretanha, Holanda e 

países escandinavos. A avaliação de custo-efetividade foi mais usada para 

avaliar testes diagnósticos e avaliação de custo benefício em intervenções 

preventivas.  

 

 GARBER & PHELPS (1997) publicaram os princípios que regem a 

técnica dos estudos de custo-efetividade e sistematizaram o conhecimento, 

ao desenharem um modelo baseado na teoria de utilidade esperada de Von 

Neumann-Morgenstern (indivíduos têm preferências e tomam decisões 

diante da incerteza). Discutiram também que o critério aplicado no nível 
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individual leva a um consumo ótimo e quando aplicado a uma população 

estima uma média e não o somatório individual. Isso porque a demanda por 

QALY variaria dentro de uma população. Concluíram que o uso da 

ferramenta em relação à eqüidade e eficiência na provisão de atenção à 

saúde é mais igualitário do que a da distribuição baseada no mercado (da 

atenção à saúde). Portanto, o QALY não representaria adequadamente a 

utilidade e a avaliação global do bem-estar social não deveria ser baseada 

apenas na variável saúde. 

 

 BLEICHRODT (1997) discorreu sobre os índices de saúde e 

considerações sobre eqüidade, baseado no QALY. Discutiu a literatura e 

observou que existiam críticas quanto ao uso do QALY pelo fato dele se 

preocupar com a eficiência em detrimento da eqüidade. Observou que na 

literatura até então existiam duas interpretações para o QALY: como 

utilidade (como apregoado por Von Neumann Morgenstern) e como 

medida de saúde. Concluiu definindo um algoritmo para eqüidade, tanto na 

perspectiva da utilidade como na condição de saúde (capabilities). O 

algoritmo teria como base a eqüidade ex-post (distribuição final de QALYs), 

a eqüidade ex-ante (com justo processo de alocação de QALYs) e a teoria 

da utilidade multiatributiva, como base para dirimir o trade-off. 

 

 BRAZIER et al. (1998) apresentaram um resultado preliminar cujo 

objetivo seria o de obter um valor baseado em preferências derivado do  

Medical Outcomes study 36-item Short Form Health Survey (SF-36). Foi 

um estudo com tentativa de aproximar uma medida de qualidade de vida ao 

QALY. Amostras de vários estados de saúde foram valoradas por 

amostragem por conveniência composta por 165 profissionais de saúde, 
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gerenciadores da saúde, e pacientes que responderam a questões da escala 

visual analógica e do Standard Gamble de forma completa e consistente. 

Modelos estatísticos foram estimados para predizer uma valoração dos 

9000 estados de saúde obtidos por esta classificação. Concluíram que os 

algoritmos resultantes poderiam ser aplicados a dados do SF-36 e utilizados 

para avaliação de custo-efetividade, em tecnologias de saúde e que este 

trabalho preliminar seria a base de um estudo amplo que ainda estava em 

curso. 

 

 ELIXHAUSER et al. (1998) realizaram uma revisão bibliográfica  de 

artigos e resumos na base de dados MEDLARS sobre custo-efetividade e 

custo-benefício, nos períodos de 1991 a 1996. Foram encontradas 3539 

publicações. Relataram que, nas avaliações de custo-benefício todos os 

custos e conseqüências de uma intervenção seriam expressos em termos 

monetários, ao passo que a avaliação de custo-efetividade apresentaria os 

custos líquidos necessários para produzir uma unidade de produção como 

anos de vida salvos ou QALY. Ambos analisariam custos e conseqüências, 

entretanto a avaliação de custo-benefício seria restrita ao custo necessário 

para produzir uma intervenção. A metodologia de custo-efetividade seria 

mais padronizada. Observaram aumento de estudos de custo benefício e 

custo-efetividade durante a década de 90 em função do crescente interesse 

pelo tema e pela concorrência na indústria de cuidados de saúde e crescente 

demanda por cuidado de saúde, aliado ao fator orçamentário. As 

publicações deste tipo foram mais freqüentes em países com cuidados 

médicos socializados como a Grã-Bretanha e países escandinavos, 

juntamente com a Holanda. Concluíram que as avaliações de custo-

efetividade não seriam tão usadas pelos gerenciadores de recursos, mas 



 

 

  Literatura 

16 

foram consideradas como uma das cinco maiores referências para 

distribuição de recursos por diretores de planos de saúde privados.  

 

 NUNES (1998) discutiu a aplicabilidade de índices e perfis da saúde 

em economia de saúde. Nesta situação, as avaliações de custo-efetividade, 

por princípios simples, mas de forma complexa, poderiam pressupor que os 

resultados dos tratamentos e atividades dos serviços de saúde fossem 

definidos por uma medida única e inequívoca. A qualidade de vida 

permitiria obter a utilidade que se refere a estados de saúde definidos pelos 

indivíduos em várias dimensões, baseado em preferências. As formas 

diretas de se obter valores das preferências dos indivíduos seriam a Visual 

Analogue Scale (VAS), o Time Trade Off, o Personal Trade Off e o 

Standard Gamble. O custo por QALY seria o objetivo principal na 

utilização dos índices de qualidade de vida baseados nas preferências e são 

a base do estudo de custo-utilidade, pois dá idéia do efeito na expectativa 

de vida e na qualidade de vida. Assim, o custo por QALY poderia ser 

utilizado por políticos e tomadores de decisão como um argumento nas 

prioridades. Concluiu que estudos de custo-efetividade e custo-utilidade 

não deveriam ser tomados como únicas e definitivas soluções do problema 

de definição de prioridades, mas ainda assim, seriam uma contribuição 

importante para a tomada de decisão.  

 

 KERRIGAN et al. (2000)  introduziram a medição dos serviços, ou 

estados de preferências do paciente, na Cirurgia Plástica. Especificamente, 

o estudo demonstrou o desenvolvimento e a validação de uma medida de 

utilidade para estimar a qualidade de saúde de vida em mulheres com 

hipertrofia mamária. Quarenta e sete mulheres participaram do estudo, 
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sendo que 13 delas apresentavam hipertrofia mamária e 8 tinham se 

submetido a mamoplastia redutora. O valor de utilidade relatado para 

hipertrofia mamária (0,86) foi considerado muito inferior ao esperado e 

comparável com o fardo de viver com condições de saúde tais como angina 

moderada (0,90) e um transplante de rim (0,84).  

 

 CHANG, COLLINS, KERRIGAN (2001) desenvolveram uma 

ferramenta de avaliação de obtenção da utility da hipertrofia mamária 

baseada em uma amostra da população. Foi feita uma pesquisa na internet 

para avaliar as preferências da sociedade para hipertrofia mamária leve e 

grave usando três técnicas de avaliação estabelecidos: escala visual 

analógica (EVA) ou visual analogue scale (VAS), time trade-off, e standard 

gamble. Os indivíduos foram recrutados a partir de uma lista de serviços da 

Web baseados em ensaios clínicos. Os dados foram registrados a partir de 

01 de agosto de 1999 até 31 de janeiro de 2000. Obtiveram 480 respostas, e 

356 (74 %) preencheram os critérios de inclusão. Os entrevistados eram 

predominantemente do gênero feminino (81 %), brancos (83 %), e nas 

faixas equivalentes à classe média. A idade média foi de 32,9 anos. O 

escore médio de utilidade para hipertrofia mamária grave foram:escala 

analógica visual, 0,70; Time Trade-off, 0,85; Standard Gamble, 0,88 e 

diferiram de forma significante do escore médio de utilidade para 

hipertrofia mamária moderada: escala analógica visual, 0,93; Time Trade-

Off, 1.0; Standard Gamble, 0,98. Os resultados mostraram que a construção 

de um questionário baseado na Web para avaliação de utilidade é viável e 

pode ser usado para capturar a utilidade dos estados de saúde. O método de 

estudo foi recomendado como uma alternativa custo-efetiva para medir a 

qualidade de vida. 
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 SERRA NEGRA & SERRA NEGRA (2001) comentaram sobre os 

antecedentes históricos da contabilidade de custos e das tentativas de 

implantação de custo hospitalar no Brasil e discutiram as metodologias de 

rateio para o custo hospitalar. Realizaram um levantamento das 

metodologias de custos utilizadas pelos Hospitais, adotando as técnicas de 

entrevistas, análise documental e a técnica do incidente crítico. Observaram 

que, nos hospitais brasileiros, independente de tamanho, o controle de 

custos visaria fundamentalmente determinar e analisar o custo total dos 

serviços prestados a cada paciente. Concluíram que muito pouco se tem 

feito no Brasil no campo da administração, e mais especificamente, da 

contabilidade hospitalar. Concluíram também que dentre as principais 

dificuldades encontradas na implantação e manutenção de um sistema de 

custos hospitalares está o desinteresse por parte dos responsáveis (médicos) 

pelos hospitais, propiciado talvez, por desconhecimento do assunto e pela 

falta de condições de aproveitarem as informações na gestão 

administrativa. 

 

 TORRANCE, FURLONG, FEENY (2002)  realizaram revisão sobre 

as diferentes abordagens para a mensuração de preferências e aconselharam 

a utilização de medidas diretas de preferência, em especial o Standard 

Gamble, em estudos de análise de decisão. Concluíram que as abordagens 

baseadas em questionários deveriam ser reservadas para estudos de custo-

efetividade, do tipo custo por QALYs. Desenvolveram a teoria da utilidade 

multiatributo. 
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 BRAZIER, ROBERTS, DEVERILL (2002), da Universidade de 

Sheffield, desenvolveram um estudo com objetivo de tornar o SF-36 um 

instrumento de medição de preferências. O SF-36 foi revisado para um 

estado de saúde de seis dimensões chamado Short-Form 6 Health Survey 

Instrument  (SF-6D). Uma amostra representativa da população do Reino 

Unido, composta de 611 indivíduos, valorizou 249 estados de saúde 

definidos pelo SF-6D utilizando o Standard Gamble, aplicado por 

entrevista pessoal. Esses valores foram utilizados para estimar modelos 

econométricos que permitiam atribuir pesos aos diferentes níveis das 

dimensões do SF-6D, gerando valores para todos os estados de saúde 

definidos pelo SF-6D. O algoritmo final para transformar as respostas do 

SF-36 no SF-6D permitiu gerar um índice baseado em preferências, em 

uma escala QALY, em que um equivale à unidade correspondente à saúde 

perfeita e zero a estados de saúde equivalentes à morte.  

 

 DOLAN et al. (2003) realizaram uma revisão sistemática para o 

National Institute for Clinical Excellence (NICE), sobre o uso do QALY. 

Concluíram que o QALY não seria uma medida constante e os QALYs de 

acordo com as preferências não seriam a melhor opção como balizador para 

o caso de recursos limitados.  

 

 KRAUSS-SILVA (2004) analisou o papel da avaliação tecnológica e 

do custo-efetividade em particular, no planejamento e gerência da difusão e 

incorporação (financiamento) de tecnologias de saúde no SUS. Estudou o 

papel da avaliação tecnológica na elaboração de diretrizes clínicas 

(guidelines). Mostrou que até então, no Brasil, havia apenas 40 guidelines 

feitos, com metodologia não-sistemática e amparada em literatura 
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estrangeira, sem levar em conta os custos. Concluiu que as tomadas de 

decisão e a incorporação de tecnologia (inclusive os guidelines) baseada 

em evidências propiciariam eficiência ao sistema de saúde. 

 

 TAYLOR et al. (2004) realizaram avaliação do custo-efetividade da 

hipertrofia mamária. Baseados em um estudo populacional prévio da 

Suécia, obtiveram uma medida de preferência da população (QALY). 

Quarenta e nove pacientes submetidas à mamoplastia redutora responderam 

prospectivamente ao questionário SF-36 nos tempos pré-operatório e com 

6, 12 e 36 meses de pós-operatório. O grupo controle utilizado foi uma 

amostra representativa da própria população sueca. As pacientes 

apresentaram melhora da qualidade de vida de modo consistente ao longo 

do tempo. Foi utilizado o SF-6D para obtenção da utility. Também foi 

obtido o custo direto (ato operatório e permanência hospitalar) por 

procedimento, baseado em dados do Reino Unido, capaz de produzir 1 

QALY: 4733 a 5729 libras. Os autores concluíram que a mamoplastia 

redutora foi mais custo-efetiva que outros procedimentos e recomendaram 

aos tomadores de decisão que revejam sua política de distribuição de 

recursos para esta nova evidência. 

 

 KHARROUBI, O`HAGAN, BRAZIER (2005) utilizaram dados 

obtidos na construção do SF-6D em uma amostra de 611 indivíduos para 

construir um modelo não-paramétrico Bayesiano. Neste estudo foi criado 

um modelo de relação entre a qualidade de vida relacionada à saúde e os 

estados de saúde não-paramétricos. Concluíram que o estudo de obtenção 

do SF-6D por meios não-paramétricos é factível e passível de uso. 
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 FERREIRA & FERREIRA (2006) apresentaram as formas de 

realizar a medição de preferência em saúde e propuseram sua realização na 

população portuguesa. Utilizando alternativas de preferências foi possível 

valorizar diretamente os estados de saúde, mas, na maior parte dos casos, 

foi necessário estimar os seus valores com o apoio de uma amostra 

contendo vários estados de saúde. Esta valoração pôde ser feita 

estatisticamente, a partir de modelos de regressão, ou algebricamente, com 

base na teoria da utilidade multiatributo. As preferências obtidas foram 

testadas. Para obter os valores de preferência da população ativa 

portuguesa, foi utilizada uma amostra aleatória da população residente no 

continente constituída por 2459 indivíduos, os quais responderam à versão 

portuguesa do SF-36 versão dois (v2). Esta amostra foi obtida através de 

822 unidades de alojamento de um universo de 850, selecionadas 

aleatoriamente, tendo sido entrevistados todos os adultos em idade ativa de 

cada unidade de alojamento (entre os 18 e os 64 anos). Estas entrevistas 

consistiram na aplicação direta das perguntas que constituem o 

questionário. A partir dos dados recolhidos relativamente a essa amostra, 

foi aplicado o algoritmo de cálculo do SF-6D, de forma a calcular as 

utilidades dos estados de saúde da população ativa portuguesa e assim 

medir a sua qualidade de vida relacionada com a saúde. Concluíram que 

apesar de limitações, o SF-6D foi um instrumento útil e efetivo na medição 

da qualidade de vida relacionada à saúde na comunidade.   

 

 CAMPOLINA & CICONELLI (2006) realizaram uma atualização 

dos conceitos de qualidade de vida e medidas de utilidade. Destacaram as 

diversas aplicações das medidas de qualidade de vida: triagem e 

monitoramento de problemas psicossociais no cuidado individual, estudos 
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populacionais sobre percepção de estados de saúde, auditoria médica, 

medidas de resultados em serviços de saúde, ensaios clínicos e análises 

econômicas que enfocam o custo monetário necessário para garantir uma 

melhor qualidade de vida (custo-utilidade). Concluíram que dentre os 

instrumentos de avaliação de qualidade de vida, os índices de saúde (ou 

medidas de utilidade) compreendem ferramentas capazes de agregar em 

uma única medida vários dos propósitos descritos. Ao mesmo tempo, 

possibilitariam a estruturação de análises de decisão clínica e análises 

econômicas em saúde, a construção de novos indicadores populacionais de 

saúde (QALYs) e novas descrições individuais de estados de saúde 

(sistemas multiatributos).  

 

KHARROUBI et al. (2007) apresentaram o resultado preliminar de 

um modo não-paramétrico de se calcular os valores de utilidade dos estados 

de saúde do SF-6D, o método Bayesiano. Foram utilizados dados da 

validação do SF-6D em que uma amostra de 249 estados de saúde obtidas 

foram valoradas por uma amostra simples da população do Reino Unido 

pelo Standard Gamble. Compararam os resultados  entre este modelo não-

paramétrico com o modelo original do qual derivou o SF-6D. Concluíram 

que os métodos não-paramétricos apresentados neste estudo ofereceriam 

melhora significativa dos dados em relação aos métodos paramétricos 

convencionais.  

 

 HAWTHORNE  et al. (2007) realizaram análise crítica dos escores e 

pesos dos resultados do SF-36 nas duas versões. Concluíram que 

comparações entre diferentes países poderiam gerar diferenças que se 

deveriam a diferenças culturais e não a reais diferenças de saúde.  
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 HUANG et al. (2007) avaliaram as diferenças das preferências no 

questionário EuroQol-5D nas versões britânica e americana. Relataram que 

a maioria das avaliações destes questionários se baseia em preferência 

britânica. Os autores obtiveram a preferência americana e criaram um 

sistema de pesos. Utilizando o sistema de pesos americano e britânico, 

pacientes com HIV positivo responderam ao questionário. Após análise de 

convergência dos dados a média dos índices baseada no sistema de 

preferência americano apresentou valores ligeiramente superiores ao 

britânico (0,87 e 0,84), ou seja, não houve diferenças entre os sistemas de 

peso no escore final entre os países. Concluíram que qualquer sistema de 

pesos pode servir de comparação dentro de uma mesma população. Porém, 

se o objetivo é a comparação entre países (Estados Unidos e Inglaterra) 

deve-se usar o sistema de pesos obtido em cada país. Defenderam a 

realização de determinação de pesos não apenas a partir da população em 

geral, mas em amostras de doentes e em subgrupos culturais eventualmente 

existentes na população em geral. 

 

 CAMPOLINA (2007), em estudo observacional e transversal, testou 

e validou para uso no Brasil as propriedades de medidas derivadas do SF-

36. Comparou preferências derivadas do SF-36 com medidas diretas de 

preferência em uma amostra de indivíduos com artrite reumatóide. Utilizou 

uma amostra de 200 pacientes e aplicou os instrumentos de avaliação de 

qualidade de vida: HAQ-20 e SF-36 e os instrumentos de avaliação de 

preferências: EQ-5D, Visual Analogue Scale, Time Trade Off e Standard 

Gamble. Foram obtidas medidas de preferência derivadas do SF-36 

conforme os algoritmos desenvolvidos por Brazier (SF-6D), Fryback, 
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Nichol, Lundberg e Shmueli. Os algoritmos de derivação de preferências a 

partir do SF-36 apresentaram correlações significantes entre si, com 

coeficientes de Pearson variando de 0,56 a 0,92 (p<0,01). As preferências 

derivadas do SF-36 apresentaram correlações mais fortes com o EQ-5D, 

seguidas pela Visual Analogue Scale, Time Trade Off e Standard Gamble 

em ordem decrescente. O método que apresentou o maior número de 

correlações significantes foi o desenvolvido por Brazier, sendo também o 

único que se correlacionou significativamente com a técnica de Standard 

Gamble (p<0,01). Concluiu que as medidas de preferência derivadas do 

SF-36 apresentaram correlações baixas a moderadas, quando comparadas 

às medidas diretas de preferência. Concluiu ainda que as medidas diretas 

seriam mais adequadas.  

 

 CAMPOLINA & CICONELLI (2008), em artigo de revisão, 

apresentaram as características e transformações sofridas pelo SF-36 e 

discutiram os aspectos relacionados à construção, propriedades de medida e 

aplicações da ferramenta e de outras medidas, dele derivadas. As medidas 

de qualidade de vida mais utilizadas em análises econômicas seriam 

conhecidas como medidas de preferências por estados de saúde ou medidas 

de utilidades. Com a obtenção das medidas de preferência seria possível 

construir o indicador Quality- -Adjusted Life Years (QALYs), o qual 

permitiria a incorporação simultânea de qualidade de vida e sobrevida em 

uma mesma medida. Reafirmaram que o SF-6D e outros algoritmos de 

derivação de preferências do SF-36 tiveram suas propriedades de medida já 

testadas estando validadas para a utilização no Brasil. 

  



 

 

  Literatura 

25 

 DALLORA & FORSTER (2008) discutiram as características dos 

hospitais de ensino e o papel que a gestão de custos assume no contexto 

dessas instituições de saúde. Além da prestação da assistência médica, os 

hospitais agregariam atividades de ensino e pesquisa e deveriam ser um 

referencial em tecnologia de ponta. Daí a necessidade de melhoria da 

gestão dessas instituições que deveriam apresentar eficiência no uso dos 

recursos, devendo para tal, no mínimo, saber o quanto custam os 

procedimentos realizados. Concluíram que mesmo em uma instituição de 

saúde, em que o resultado social seja mais importante que o financeiro, é 

importante um sistema de informações. Isto permitiria ampla visão e 

gerenciamento dos custos das atividades desenvolvidas com qualidade e 

abrangência do sistema público de saúde. 

 

 SANCHO (2008) revisitou a literatura sobre custo-efetividade e 

custo-utilidade. Observou que apesar de consagrados e incorporados como 

instrumentos adicionais para a decisão na alocação de recursos, estes 

estudos ainda suscitam o sentimento de que não são confiáveis. Discorreu 

sobre artigos que defendem e são contrários ao uso de custo-efetividade e 

custo-utilidade na literatura nacional e internacional. Discutiu as formas de 

avaliação dos custos e como utilizá-lo nos estudos. Concluiu que certos 

tipos de custos indiretos, como os que avaliam sensações subjetivas como 

dor e o tempo do cuidado, não deveriam ser valorados em termos 

monetários e incorporados no numerador da razão de custo-efetividade, 

mas sim como um impacto no estado de saúde e incorporado no 

denominador da razão.  
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 FERREIRA, FERREIRA, PEREIRA (2009) procuraram obter um 

sistema de valoração para o SF-6D em Portugal. Foi seguida a metodologia 

de BRAZIER et al. (1998) no ajustamento de modelos. Concluíram que a 

tradução rigorosa e cuidada, de modo que assegurasse uma equivalência 

dos instrumentos entre culturas dispensaria a derivação de sistemas de 

pesos para cada país. Entretanto o sistema descritivo e de valores poderia 

estar culturalmente ligados a uma determinada sociedade e serem, portanto, 

inapropriados em outras.  

 

 WEINSTEIN, TORRANCE, McGUIRE (2009) publicaram um 

artigo de atualização sobre o QALY. Relataram que o objetivo original do 

desenvolvimento do QALY foi obter a efetividade de saúde para avaliação 

de custo-efetividade, uma maneira de ajudar os tomadores de decisão a 

distribuir recursos. Identificaram os fundamentos do QALY. Os autores se 

referiram ao conceito original de QALY como definido na literatura 

inicialmente, embora novos modelos conceituais tenham sido propostos. 

Observaram que os órgãos responsáveis por estudo de custo-efetividade 

nos EUA (US Panel on Cost Effectiveness in Health and Medicine) e na 

Grã-Bretanha (Institute of Health and Clinical Excellence—NICE) têm 

endossado o uso convencional do QALY como método padronizado para 

promover comparação de custo-efetividade entre diferentes intervenções 

em saúde. Observaram ainda que os tomadores de decisão poderiam ter 

outros objetivos como eqüidade, justiça, metas políticas e todo tipo de 

controle fora do modelo tradicional de QALY. Concluíram também que os 

QALYs calculados usando as preferências agregadas poderiam ser usados 

para valores individuais embora não tenham sido criados com este fim.  
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 CHUNG & RAM  (2009) apresentaram soluções e propostas para 

reduzir agressivamente os custos e ajudar a fornecer o cuidado racional e a 

implementação de um padrão rigoroso de medicina baseada em evidências 

(MBE). Discutiram os conflitos existentes entre os resultados obtidos e as 

batalhas judiciais, especialmente quando se envolve custo. As orientações 

da MBE têm suas limitações e deveriam ser interpretadas caso a caso 

quando se trata com os pacientes. No entanto, embora os estudos possam 

orientar os médicos em muitas situações, eles deveriam ser vistos como um 

conjunto de observações ponderadas para os níveis de confiança. 

Concluíram que  é importante reconhecer a MBE; mas mudanças na 

legislação não deveriam acontecer de maneira significativa e alterar valores 

fundamentais como a autonomia do médico e a avaliação individual. 

 

 KOTSIS & CHUNG (2010) apresentaram os princípios 

fundamentais de como conduzir um estudo de análise econômica em 

cirurgia. Em revisão dos 6 últimos anos de análise de custo-utilidade foram 

encontrados 649 artigos sendo que apenas 57 deles se referiam a estudos 

cirúrgicos. Custos e resultados deveriam ser preferencialmente avaliados a 

partir da perspectiva da sociedade. Consideraram mais vantajoso o calculo 

do custo- utilidade por permitir a comparação entre distintas intervenções e 

ressaltaram a importância  do calculo da inflação, dos custos indiretos e dos 

custos sob outras perspectivas. Observaram que a conclusão de um projeto  

de análise econômica permite recomendações baseadas na perspectiva da 

sociedade para formulação de políticas e estratégias de saúde. Porém, 

mesmo a melhor análise econômica seria limitada pela qualidade dos dados 

disponíveis para calcular os custos e utilidades.  
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 TYKKÄ et al. (2010)  avaliaram o custo-utilidade da mamoplastia 

redutora utilizando o EQ-5D. Oitenta pacientes com idade média de 45 

anos responderam ao EQ-5D antes e seis meses após a mamoplastia 

redutora. O grupo controle utilizado foi uma amostra representativa da 

própria população finlandesa. Os custos hospitalares diretos  foram obtidos 

a partir dos registros hospitalares. A média de pontuação em uma escala de 

0 a 1 aumentou no pós-operatório. Uma melhora estatisticamente 

significante também foi observada nas dimensões respirar, dormir e 

angústia. O custo médio do tratamento hospitalar foi de 3383,00 € ±

1744,00 e o custo por QALY foi 3638,00 €. Concluíram que a mamoplastia 

redutora melhora a qualidade de vida de maneira significante e com um 

custo comparável à artroplastia total do quadril. 
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        4. Métodos 

 

 

  4.1 Desenho da pesquisa 

 

Trata-se de estudo primário, intervencional, clínico, prospectivo, 

analítico, controlado e com randomização, em seres humanos. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de São Paulo, sob o protocolo 1788/08, em 5 de 

Dezembro de 2008 (Anexo I). Todas pacientes assinaram uma carta de 

informação e o termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias 

sendo que uma via ficou com a paciente e uma com o pesquisador 

(Apêndice I). Após a realização deste estudo, por motivos éticos, as 

pacientes do grupo controle também foram submetidas à mamoplastia 

redutora.   

O projeto deste estudo foi registrado junto ao Clinical Trials.gov – 

Protocol Registration System, sob o protocolo nº NCT00992368 (Anexo 

II). 

 

4.2 Casuística 

 

No período de julho de 2008 a fevereiro de 2009, no ambulatório de 

Cirurgia Plástica Mamária do Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

(HCSL), da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), foram 
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selecionadas, 60 pacientes do gênero feminino com hipertrofia mamária, 

sem restrições quanto à cor de pele, que concordaram em participar deste 

estudo.  

As pacientes foram divididas aleatoriamente em grupo controle (30 

pacientes com hipertrofia mamária, acompanhadas clinicamente por seis 

meses) e grupo estudo (30 pacientes submetidas à mamoplastia redutora e 

também acompanhadas por seis meses). No grupo controle, 28 pacientes 

concluíram o estudo. 

Para a randomização, utilizou-se seqüência aleatória gerada por 

computador (BIOESTAT 5.0). O sigilo de alocação foi garantido pela 

abertura consecutiva de envelopes opacos lacrados, numerados, abertos 

após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

por ocasião da consulta ambulatorial. 

Foram incluídas pacientes com idade entre 18 e 59 anos, com 

hipertrofia mamária bilateral definida pelo critério de SACCHINI et al. 

(1991) (Anexo III), que preencheram os critérios de classificação de 

hipertrofia mamária em 2.º ou 3.º grau, segundo a classificação de 

FRANCO & REBELLO (1977). 

Foram excluídas pacientes analfabetas, com obesidade (índice de 

massa corpórea ≥ 30kg/m
2
), gestação, parto ou amamentação há menos de 

um ano, doenças sistêmicas não controladas ou com operação prévia nas 

mamas ou na coluna. 

A média e mediana de idade no grupo controle foi de 34,3 (+ 10) 

anos e 35,5; e no grupo estudo foi de 31,9 (+ 9) anos e 32,0 (p= 0,143).  

No grupo controle a média do IMC foi de 26,48kg/m
2
 (+2,12) e no 

grupo estudo foi de 26,03/ kg/m
2
 (+2,49) (p=0,254). A comparação entre os 

grupos é apresentada na tabela 1. 
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Tabela 1: Grupos com relação à idade, peso, altura e IMC 

  GRUPO N Média DP Mediana Mínimo Máximo 
z 

calculado 
p 

IDADE 

Controle 28 34,30 10,30 35,50 1900 52,00    

       1,06 0,143 

Estudo 30 31,90 9,60 32,00 18,00 55,00   

          

PESO 

Controle 28 65,72 5,73 65,00 54,00 76,50   

       0,81 0,211 

Estudo 30 64,03 7,11 65,25 50,20 81,50   

          

ALTURA 

Controle 28 1,57 0,05 1,57 1,46 1,69   

       0,32 0,371 

Estudo 30 1,56 0,06 1,57 1,43 1,68   

          

IMC 

Controle 28 26,48 2,12 26,31 22,23 29,90   

       0,66 0,254 

Estudo 30 26,03 2,49 26,44 21,35 29,67   

Teste de Mann-Whitney 

 

Os resultados das variáveis demográficas qualitativas e quantitativas 

encontram-se nos Apêndices II e III. 

 

4.3  Procedimentos 

 

As pacientes foram atendidas pelo pesquisador em sala apropriada às 

consultas médicas. Todas foram submetidas à explicação sobre este estudo. 

Após entrega e assinatura espontânea do TCLE (Apêndice I), procedeu-se à 

coleta de dados sociodemográficos (Apêndice IV), aferição do peso 

corporal e medida da estatura em balança antropométrica Filizola
®
 

(Filizola, São Paulo, Brasil), avaliação clínica e classificação morfológica 
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das mamas (FRANCO & REBELLO, 1977), bem como medidas das 

mamas com fita milimetrada (SACCHINI et al., 1991). 

 Em seguida, responderam ao Medical Outcomes Study 36-item Short 

Form Health Survey  (SF-36)  (Anexo IV). O questionário foi auto-

aplicado na consulta inicial, e com três e seis meses após a consulta inicial 

(controle) e no pré-operatório (consulta inicial), no terceiro e sexto mês 

pós-operatório (estudo).  

 A utility do procedimento foi obtida através do software Short Form 

Health Survey Instrument-6D (SF-6D) (BRAZIER, ROBERTS, 

DEVERILL, 2002).  

Os custos diretos da mamoplastia redutora (materiais utilizados no 

procedimento operatório, medicamentos e equipe médica), foram 

contabilizados através de tabulação de dados do prontuário médico de cada 

paciente em EXCEL
®
. O modelo do cálculo dos custos pode ser observado 

no Apêndice VI. 

 Após obtida a relação custo por QALY nas mulheres submetidas à 

mamoplastia redutora, foi feito cálculo que pudesse chegar à relação de 

custo por 1 QALY, através de simples regra de três (1 QALY= unidade de 

comparação de custo entre os procedimentos) (TAYLOR et al., 2004; 

TYKKÄ et al., 2010). 

A mamoplastia redutora foi realizada após exames pré-operatórios, 

pela equipe de Cirurgia Plástica, do Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

em centro cirúrgico, sob anestesia geral.  

As pacientes foram internadas na véspera (24 pacientes) ou no dia da 

mamoplastia redutora (6 pacientes), quando se fazia o planejamento pré-

operatório com marcação das incisões e escolha do pedículo vascular para 

ascensão do complexo aréolo-papilar.  
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Antes do procedimento operatório, tomavam banho com clorexidina 

degermante. Todas as pacientes foram submetidas à mamoplastia redutora 

com cicatriz resultante em ―T‖ invertido. A sutura de todos os planos 

cirúrgicos foi feita com mononylon. Não foram utilizados drenos e 

nenhuma paciente recebeu antibióticos no pré, intra ou pós-operatório 

imediato. Todas tiveram alta 24h após o procedimento. 

As peças cirúrgicas foram pesadas e rotineiramente enviadas ao 

patologista. 

 Para análise dos resultados, foram utilizados testes não-paramétricos: 

Teste de Mann-Whitney, para comparar a idade, o peso, a altura  o 

IMC, o índice de Sacchini, e os escores do SF-6D. 

Teste do qui-quadrado com a finalidade de comparar os grupos em 

relação a escolaridade e à cor da pele. 

Análise de variância por postos de Friedman, para comparar os 

domínios de cada grupo dos escores do SF-6D. Quando houve diferença 

significante, a análise de variância por postos de Friedman foi 

complementada pelo teste de comparações múltiplas, para determinar qual 

grupo diferiu dos demais.  

Coeficiente de correlação de Spearman para avaliar a relação custo 

versus SF-6D. 

 Fixou-se em 5% (α ≤ 0,05) o nível de rejeição da hipótese de 

nulidade. Utilizou-se o programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS, 2010 Inc., IBM Company) versão 18 para a análise. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- RESULTADOS 

  

 

 



 

 

  Resultados 

36 

 5. Resultados 

   

Os resultados da comparação das pacientes do grupo controle e 

estudo em relação aos escores do SF-6D estão apresentados nas Tabelas 8 e 

9, em que se observa uma melhora progressiva dos escores durante o 

acompanhamento.  

 

Tabela 2: SF-6D (utilities) dos grupos controle e estudo durante o 

acompanhamento (inicial, três meses e seis meses) 

       Grupo Momento N Média Mediana X
2
 p 

Controle 

Inicial 28 0,61 0,61   

 

3 meses 28 0,64 0,65 

3,26 0,195 

 

6 meses 28 0,65 0,63 

  

Estudo 

Inicial 30 0,63 0,61   

 

3 meses 30 0,74 0,75 

16,61* 0,000 

 

6 meses 30 0,73 0,76 

3m> 6m e inicial  

*Significância estatística (análise de variância por postos de Friedman) 
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Tabela 3: Comparação entre os grupos controle e estudo quanto ao SF-6D 

(utilities), em cada momento de avaliação (inicial, três meses, seis meses)  

*Significância estatística (teste de Mann-Whitney) 

  

  

 A média da receita e do custo direto do procedimento cirúrgico 

(mamoplastia redutora) se encontra no Quadro 2.  

 

Quadro 1: Média da receita e do custo direto das pacientes operadas (em 

reais) 

 

 

Como pode ser observado na tabela 10, não houve relação entre o 

custo direto do procedimento e o SF-6D obtido.  

 

Tabela 4: Coeficiente de correlação entre o custo e o SF-6D 

 

 

Coeficiente de Spearman (r
2
=0,06) 

 

 

 

  Momento GRUPO N Média Mediana z  P 

Inicial 

Controle 28 0,61 0,61 0,22 0,410 

 

Estudo 30 0,63 0,61   

3 meses 

Controle 28 0,64 0,65 2,95* 0,001 

 

Estudo 30 0,74 0,75   

6 meses Controle 28 0,65 0,63 
2,38* 0,008 

 
Estudo 

 

30 0,73 0,76   

 RECEITA CUSTO DIRETO SALDO 

VALOR R$513,03 -R$391,47 R$121,58 

Custo direto SF6D rcalc=0,25 p=0,166 
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A relação custo por QALY é apresentada no Quadro 3, bem como a unidade 

básica de comparação entre os procedimentos (1 QALY). 

 

Quadro 2: relação custo direto e QALY 

 

 

 

 

 

 

 Os dados sociodemográficos individualizados, e os escores 

individualizados  dos questionários e da utility (SF-6D) das pacientes 

encontram-se no Apêndice VI.  

 Os custos individualizados do procedimento podem ser observados 

no Apêndice VI. 

CUSTO DIRETO QALY 

R$391,47 0,73 

R$536,26 1 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o termo qualidade de vida 

nos Estados Unidos da América com o intuito de descrever o efeito gerado 

pela aquisição de bens materiais (tecnologia) na vida das pessoas 

(FERRAZ, 1998).  

 Com o desenvolvimento tecnológico em todo o mundo, inclusive na 

medicina, os procedimentos médicos de prevenção, diagnóstico e 

tratamento vêm se tornando cada vez mais caros. O mundo moderno vem 

sendo objeto de profundas e aceleradas transformações que têm levado as 

nações e seus governos a adotarem estratégias diferenciadas e criativas para 

elevar a qualidade de vida de suas populações (DRUMMOND et al., 1997). 

 As pesquisas no campo da qualidade de vida têm levado clínicos, 

cientistas, economistas e gestores a se interessarem pelo impacto trazido 

por essas tecnologias em termos de estados de saúde e custos. É importante 

que o médico seja capaz de medir a percepção de saúde do paciente para 

avaliar o benefício de suas intervenções (TARLOV et al., 1989).  A ciência 

e a tecnologia vêm se desenvolvendo e melhorando o diagnóstico e os 

tratamentos se tornando mais efetivos levando a maior sobrevida, mas 

aumentando os custos dos sistemas de saúde (CAMPOLINA & 

CICONELLI, 2006).  
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 Os gestores tendem a realizar a distribuição de recursos  baseados em 

preferências dos usuários, de forma objetiva (MINSHALL, 2002). Tem-se 

observado que, amparados nos conhecimentos sobre qualidade de vida, 

procuram-se ferramentas que orientem como distribuir recursos. Os 

questionários de qualidade de vida estão naturalmente evoluindo para o 

campo da gestão.  

 Considerando-se estas questões, observando-se as crescentes 

publicações envolvendo custo-efetividade e custo-utilidade e dando 

seqüência a estudo prévio envolvendo hipertrofia mamária, houve interesse 

na realização de um estudo pioneiro no Brasil. Na ocasião, foi encontrado 

um único estudo internacional, que obteve a utility através da ferramenta 

SF-6D (TAYLOR et al., 2004). Este estudo norteou a realização para 

estudo semelhante no Brasil.  

A hipertrofia mamária é uma doença de impacto no bem estar físico 

e mental das pacientes, e representa para as mulheres um problema maior 

que o desconforto de possuir uma mama anormal. Este fato é confirmado 

pelo número crescente de estudos de qualidade de vida relacionados à 

hipertrofia mamária nos últimos anos (MIZGALA & MACKENZIE, 2000; 

KERRIGAN et al., 2000; CHADBOURNE et al., 2001; FREIRE et al., 

2004; O’BLENES et al., 2006; ARAÚJO et al., 2007; FERNANDES et al., 

2007; FREIRE et al., 2007; MELLO, DOMINGOS, MYIAZAKI, 2010).  

Os estudos de qualidade de vida em pacientes portadoras de 

hipertrofia mamária demonstraram problemas psicossociais, como 

vergonha, embaraço, ansiedade, baixa auto-estima e dificuldades de 

relacionamento pessoal, social e profissional, que melhoraram após a 

realização da mamoplastia redutora (MIZGALA & MACKENZIE, 2000; 

KERRIGAN et al., 2000; FREIRE et al., 2007; MELLO, DOMINGOS, 
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MYIAZAKI,2010). No entanto, a dor na coluna vertebral tem sido 

considerada o mais importante problema enfrentado por estas pacientes 

(SIGURDSON et al., 2006). 

Os sintomas decorrentes da hipertrofia mamária têm sido causa de 

freqüentes indicações para a realização da mamoplastia redutora, e este 

procedimento tem se mostrado eficiente para melhora dos sintomas físicos, 

da capacidade funcional e da qualidade de vida destas pacientes 

(CHADBOURNE et al., 2001; FREIRE et al., 2004; FREIRE et al., 2007; 

O’BLENES et al., 2006; MELLO, DOMINGOS, MYIAZAKI,2010).  

 Partindo do princípio de que, em casos selecionados, o tratamento 

cirúrgico da hipertrofia mamária traz melhora da qualidade de vida, foi 

feito um planejamento para mensurar os custos diretos do procedimento  e 

relacioná-los com o ganho da qualidade e quantidade de vida (QALY). 

Observou-se que, na prática, os termos custo-efetividade e custo-utilidade 

têm sido usados como sinônimos (TAYLOR et al., 2004; TYKKÄ et al., 

2010).    

Um dos estudos de referência que avaliou o custo-utilidade, abordou 

49 mulheres submetidas a mamoplastia redutora (TAYLOR et al., 2004). 

Outro estudo, realizou mamoplastia redutora em 80 pacientes (TYKKÄ et 

al., 2010). Estes estudos foram auto-controlados. 

O tamanho selecionado para esta casuística (30 controle e 30 estudo) 

foi determinado por fatores estatísticos (―erro‖ desejado e freqüência 

esperada) tendo-se definido α= 5% e β= 20%. A amostra de 60 pacientes 

se mostrou suficiente para comparar, por meio de análises estatísticas, as 

diferenças entre os grupos estudados. Durante o estudo, houve duas perdas 

do grupo controle, pois duas pacientes deixaram de comparecer ao 
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ambulatório por motivo de mudança de cidade, contabilizando 28 

pacientes.  

As doenças crônicas, como doenças osteoarticulares avançadas, 

hipertensão arterial e diabetes mellitus não controladas são fatores para 

uma piora dos sintomas físicos (BRAZIL et al., 2001). Por isto as mulheres 

portadoras destas doenças foram excluídas do estudo.  

Uma vez que o questionário SF-36 foi auto-administrado, as 

pacientes analfabetas foram excluídas do estudo. No entanto, não 

compareceu ao ambulatório nenhuma mulher com analfabetismo, mesmo 

que funcional, pois todas confirmaram entendimento após a leitura do 

questionário. Foi observado que houve homogeneidade na escolaridade dos 

grupos, sendo que a maioria estudou o ensino médio, sendo 64,28% (18 

pacientes) no grupo controle e 66,68% (20 pacientes) no grupo estudo 

(p=0,887). 

Observou-se estudo que avaliou a qualidade de vida em pacientes 

abaixo da maioridade em seus países --desde pacientes com 13 anos 

(DABBAH et al., 1995)-- até acima dos 60 anos (KLASSEN et al., 1996; 

ATTRHEM et al., 1998; TAYLOR et al., 2004).  

 As pacientes com hipertrofia mamária têm uma gama de sintomas 

físicos e suas queixas não estão relacionadas à idade (KERRIGAN et al., 

2000). O alívio proporcionado por uma mamoplastia redutora pode ocorrer 

independente do grupo etário (BLOMQVIST, 1996; NETSCHER et al., 

2000; BLOMQWIST, ERIKSSON, BRANDBERG, 2000).  

Amparando-se nestes princípios e na lei brasileira que define 

maioridade penal a partir de 18 anos de idade e idoso a pessoa maior de 60 

anos, estabeleceu-se, no presente estudo, a inclusão de pacientes com idade 

entre 18 e 59 anos. 
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Estudos relataram haver uma distribuição bimodal das pacientes que 

procuram a cirurgia para a redução das mamas: em torno dos 20 anos e 

após os 40 anos (BIRTCHNELL, WHITFIELD, LACEY, 1990; DABBAH 

et al., 1995; GLAAT et al., 1999). Com o aumento da longevidade e 

devido ao fato de as mulheres terem se tornado mais ativas no mercado de 

trabalho e mais preocupadas com a aparência, é comum a procura pela 

mamoplastia redutora por mulheres com mais idade (SHAKESPEARE & 

COLE, 1997; CHAO et al., 2002; O’BLENES et al., 2006).  

Outros estudos que realizaram mamoplastia redutora obtiveram 

média de idade em torno de 30 anos (FREIRE et al., 2004, FREIRE et al., 

2007; ARAÚJO et al., 2007; FERNANDES et al., 2007; MELLO, 

DOMINGOS, MYIAZAKI, 2010). Neste estudo, também não foi 

encontrado distribuição bimodal e a média e mediana de idade obtida no 

grupo controle foi de 34,3 (+ 10) anos e 35,5; e no grupo estudo foi de 31,9 

(+ 9) anos e 32,0 (p= 0,143).   

Trabalhos sobre mamoplastia redutora demonstraram que a busca por 

este procedimento pelas pacientes mais jovens ocorria principalmente para 

melhora estética, e as pacientes com mais idade procuraram mais para o 

alívio dos seus sintomas físicos e problemas com higiene (BIRTCHNELL, 

WHITFIELD, LACEY, 1990; ATTRHEM et al., 1998). Neste estudo foi 

observado que independentemente da idade, as pacientes desejavam a 

mamoplastia para alívio dos sintomas físicos. 

A presença de operação prévia na mama ou na coluna poderia 

interferir nos resultados da avaliação do domínio dor do SF-36. Optou-se 

por excluir este grupo de pacientes, pois sua resposta poderia ser 

influenciada pelos aspectos negativos ou positivos da operação a que se 

submeteu.  
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O pós-operatório imediato da mamoplastia redutora poderia interferir 

negativamente no resultado das respostas, e por isto optou-se por aplicar o 

questionário pela segunda vez apenas no terceiro mês de pós-operatório. 

Situações transitórias que pudessem alterar o tamanho das mamas, como 

gestação, parto ou amamentação há menos de um ano, também serviram 

como critérios de exclusão.  

Dentre outros motivos, a falta de padronização nas medidas das 

mamas, dificulta a existência de dados epidemiológicos confiáveis a 

respeito da prevalência de hipertrofia mamária sintomática. SCHNEIDER 

(1999) encontrou 13,5% de consultas por hipertrofia mamária no serviço de 

ginecologia infantil e da adolescência de Santiago, Chile, mas não relatou 

os critérios que utilizou para definir hipertrofia mamária.  

Na literatura existem diversos modos de avaliar hipertrofia mamária. 

Para FOGED (1953), hipertrofia mamária é o aumento da glândula 

mamária além dos limites fisiológicos. Porém, não estabeleceu quais 

medidas seriam os limites fisiológicos.  

Para STROMBECK (1964), a mama normal pesa em torno de 400g e 

considera-se hipertrófica a mama que pesa mais de 600g, ou seja, é o 

aumento do peso da mama em 50%. Um modo de se avaliar o tamanho da 

mama é através do volume deslocado de água por meio da imersão da 

mama em um recipiente (BOUMAN, 1970; FOUQUET et al., 1991). Por 

este método, hipertrofia mamária é correspondente ao deslocamento de 

água igual ou maior a 300cm
3
. Este método apresenta resultados 

considerados fidedignos (BOUMAN, 1970; FOUQUET et al., 1991). 

Porém, não é prático, envolve um pequeno aparato como um recipiente, 

toalha, local adequado e traz desconforto para a paciente que se molha 

havendo maior dificuldade na sua realização.  
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Existe na literatura, estudo que utilizou como referência o tamanho 

do sutiã (HOLLYMAN et al., 1986). Esta é uma forma muito subjetiva de 

se avaliar o tamanho da mama, uma vez que certas mulheres podem ter 

preferência pelo uso do sutiã mais ou menos justo podendo não traduzir o 

tamanho real da mama. Além disso os tamanhos de roupa não são 

padronizados internacionalmente e a metodologia com esta referência deixa 

de ser reprodutível. 

A hipertrofia mamária também foi definida como condição 

patológica de dores crônicas em pelo menos três pontos anatômicos do 

tronco superior em mulheres com mamas grandes (GONZALEZ et al. 

1993).  

Um dos estudos encontrados de custo-utilidade (efetividade) no 

tratamento da hipertrofia mamária, utilizou o critério de Gonzalez para 

seleção da hipertrofia mamária (TAYLOR et al., 2004). Outro estudo 

semelhante utilizou critérios do ministério da saúde para a mamoplastia 

redutora, tais como IMC, e medidas métricas próprias (TYKKÄ et al., 

2010).  

Considerando-se que a reprodutibilidade é condição importante nas 

pesquisas, optou-se por avaliar a hipertrofia mamária de acordo com 

critérios objetivos, baseados em referências anatômicas (SACCHINI et al., 

1991).  

O critério de SACCHINI et al. (1991) foi inicialmente utilizado para 

avaliação da assimetria mamária em pacientes submetidas à cirurgia para 

tratamento do câncer de mama. Foi estabelecido que, de acordo com a 

média das medidas da mama, ela seria classificada em: Pequena = média 

menor do que 9cm; Média = média entre 9 e 11cm; Grande = média maior 

do que 11cm. Foi o método de escolha neste estudo. 
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As medidas padronizadas por SACCHINI são facilmente coletadas 

por qualquer pesquisador que necessita apenas de uma fita milimetrada. 

Trata-se de um método fidedigno, tornando este estudo objetivamente 

passível de reprodutibilidade, diferente de estudos semelhantes 

encontrados. A média encontrada neste estudo foi de 15cm (estudo) e 

15,03cm (controle). 

As pacientes também foram avaliadas de forma subjetiva pelo 

critério de FRANCO & REBELLO (1977), que classifica a hipertrofia 

mamária em três graus. Esta classificação foi adotada por ser muito 

conhecida  e utilizada entre os cirurgiões plásticos.   

Um estudo que avaliou mulheres que buscavam a mamoplastia 

redutora em ambulatório de Cirurgia Plástica encontrou uma prevalência de 

70% (controle) e 72% (estudo) de pacientes no segundo grau (FREIRE et 

al., 2004). Outro estudo observou que 84% das mulheres que buscavam a 

mamoplastia redutora situavam-se no segundo grau (ARAÚJO et al., 

2007). No presente estudo, foi observado que 80% das mulheres do grupo 

controle e 75% do grupo estudo apresentavam-se com hipertrofia do 

segundo grau.  

Um dos indicadores mais utilizados para avaliar estado nutricional de 

uma pessoa é o IMC (ANJOS, 1992). O IMC elevado é achado comum nas 

avaliações de pacientes com hipertrofia mamária (GONZALEZ et al.,1993; 

BLOMQVIST, 1996; GLAAT et al.,1999; KERRIGAN et al., 2000; 

FREIRE et al., 2004; WAGNER & ALFONSO, 2005; O’BLENES et al., 

2006; ARAÚJO et al., 2007; FERNANDES et al., 2007; MELLO, 

DOMINGOS, MYIAZAKI, 2010). Há inclusive estudo que observou que 

somente 30% das pacientes com IMC normal procuram por mamoplastia 

redutora (SHAKESPEARE & COLE, 1997).  
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O sobrepeso e a obesidade freqüentemente encontrados nas pacientes 

com hipertrofia mamária advêm de vários fatores, como o aumento do peso 

das mamas, limitações e desconforto físicos causados pelas dores, pelo 

aumento anormal das mamas, além das alterações psicológicas 

determinadas pelas alterações estéticas, que limitam as atividades físicas 

destas pacientes (BLOMQVIST, 1996; GLAAT et al., 1999; O’BLENES et 

al., 2006).  

Por um lado, o aumento do peso tem sido relacionado a um maior 

índice de sintomas físicos (BRAZIL et al., 2001). Por outro lado, apenas a 

perda ponderal não alivia os sintomas das pacientes com hipertrofia 

mamária (NETSCHER et al., 2000; COLLINS et al., 2002).  

Publicações também demonstraram que as pacientes portadoras de 

hipertrofia mamária, tanto obesas quanto eutróficas, se beneficiaram da 

mamoplastia redutora de uma forma semelhante, e que estas pacientes 

tenderam inclusive a perder peso após a cirurgia, pois se sentiram mais 

seguras e apresentaram menos dores para a realização de atividades físicas 

(DABBAH et al., 1995; BLOMQWIST, ERIKSSON, BRANDBERG 

2000; WAGNER & ALFONSO, 2005; O’BLENES et al., 2006). 

Optou-se então, por incluir nos grupos as pacientes com sobrepeso. 

Foi obtido, no grupo controle, média e mediana do IMC de 26,48kg/m
2
 e 

26,31kg/m
2
 (+2,12) e no grupo estudo média e mediana de 26,03/ kg/m

2
 e 

26,44/ kg/m
2
 (+2,49) (p=0,254), mostrando que foi acertada a inclusão de 

mulheres com sobrepeso.  

 Não foram observados, na literatura, estudos envolvendo instrumento 

semelhante em que se relatasse influência da cor da pele na freqüência da 

hipertrofia mamaria ou em seus sintomas. Também houve homogeneidade 

na cor da pele predominante nesta casuística, sendo que no grupo controle a 
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cor branca representou 89% (24 pacientes) e no grupo estudo 87% (26 

pacientes) (p=0,782).  

 Após a seleção das pacientes, todas foram devidamente esclarecidas 

da natureza deste estudo e participaram voluntariamente. Foram 

esclarecidas que sua participação no estudo não influenciaria na tomada de 

decisão quanto à realização dos tratamentos eventualmente propostos.  

O uso das avaliações econômicas em procedimentos operatórios 

ainda é escasso (especialmente em Cirurgia Plástica) e talvez isto se deva à  

deficiência de formação do cirurgião (KOTSIS & CHUNG, 2010).  

As análises econômicas são constituídas de dois conceitos 

fundamentais, a perspectiva da análise e o tipo de efetividade clínica 

analisada (CAMPOLINA & CICONELLI, 2006).  

 A perspectiva da análise é o ponto de vista a partir do qual a análise é 

conduzida, podendo ser a perspectiva do paciente, a perspectiva de um 

programa (um prestador de serviço), a perspectiva do pagador (um plano de 

saúde) ou a perspectiva da sociedade. 

Estudos de custo-utilidade podem ser vistos como uma análise 

econômica tipo custo-efetividade realizada a partir da perspectiva do 

paciente e que toma como parâmetro de efetividade clínica os QALYs 

(TORRANCE & FEENY 1989; CAMPOLINA & CICONELLLI, 2006).  

Quando realizado um estudo de custo-utilidade, obtém-se o custo 

necessário para se chegar a um determinado QALY. A partir deste 

resultado, é realizado uma regra de três simples de modo a se obter o 

custo por um QALY, unidade de referência para comparar os custos 

das intervenções. 

 O conceito de QALY foi desenvolvido na década de 1970 a partir de 

estudos sobre insuficiência renal crônica (FANSHEL & BUSH, 1970; 
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TORRANCE, 1970). No entanto, o termo "anos de vida ajustados pela 

qualidade‖ (QALY) foi
 

utilizado pela primeira vez somente em 1976 

(ZECKHAUSER & SHEPARD, 1976). Atualmente é interpretado como o 

resultado da fusão das dimensões qualidade e quantidade de vida, expresso 

sob a forma de utility (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

O QALY como unidade de referência, e expresso sob a forma de 

utility, estabelece uma medida padrão para comparar doenças e programas 

nas avaliações de incorporação de tecnologia de saúde. 

 Uma extensa revisão publicada em 1992 contou
 

51 avaliações 

econômicas com QALY como medida de desfecho (GERARD,
 
1992). 

Ainda assim, o desfecho com QALY suscitava dúvidas, até que a partir de 

1996, surgiram estudos convincentes a respeito de sua eficácia e ele passou 

a ser amplamente
 
aceito como padrão de referência em estudos econômicos

 

(GOLD et al., 1996; BLEICHRODT & JOHANNESSON, 1996; 

McPAKE, 2002; DRUMMOND & SCHULPER, 2005). 

 O QALY não foi desenvolvido para a tomada de decisão para um 

único paciente, embora algumas vezes isto tenha sido colocado nas análises 

de decisão clínica. Baseia-se na premissa que indivíduos mudam seus 

estados de saúde no decorrer do tempo e cada estado de saúde tem um 

valor (WEINSTEIN, TORRANCE, McGUIRE, 2009).   

 Atualmente, QALYs são usados na maioria das avaliações 

econômicas, por muitas
 
agências reguladoras, que têm feito a avaliação 

custo-efetividade como
 
parte integrante de seus processos de tomada de 

decisão (SASSI, 2008).
 
Os Estados Unidos da América (US Panel on Cost 

Effectiveness in Health and Medicine) e a Grã-Bretanha (Institute of Health 

and Clinical Excellence—NICE) têm endossado o uso convencional do 

QALY como método padronizado para promover comparação do custo-
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efetividade entre diferentes intervenções em saúde (WEINSTEIN, 

TORRANCE, McGUIRE, 2009).  

 Algumas limitações do QALY seriam a discriminação em relação aos 

idosos, dar baixa prioridade àqueles pacientes que são os responsáveis por 

sua doença, dar prioridade mais alta aos doentes que tenham dependentes, 

ser benevolente em relação aos pacientes de classe social mais baixa (com 

ressalvas para o gênero masculino), e não ter preferência quanto à 

distribuição de benefícios, a não ser que estes sejam pequenos, em que a 

preferência recai na situação em que é preferível dá-los para poucas 

pessoas (DOLAN et al., 2003).  

 Independente de suas controvérsias metodológicas o estudo de custo-

efetividade, custo-utilidade, o QALY e a utility são importantes aliados para 

avaliação econômica das tecnologias de saúde e seus princípios devem ser 

entendidos pelos gestores de saúde (SANCHO, 2008). 

Um dos maiores limitantes de estudos de custos é sua difícil 

generalização para outros países. A diferença entre valores monetários, 

prevalências e probabilidades entre países, em especial na comparação de 

países desenvolvidos com países em desenvolvimento, limita a 

aplicabilidade desses estudos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Por isto 

a importância de análises realizadas dentro do Brasil, com dados refletindo 

a nossa realidade.  

 O uso do estudo de custo-efetividade pode ter interpretações 

diferentes. Autores defendem que custo-efetividade de uma intervenção 

simplesmente significaria que, comparada com outras intervenções com 

unidades semelhantes, a intervenção é mais eficiente ou requer menor 

investimento para o mesmo resultado final (ELIXHAUSER et al.,1993). 

Um aspecto importante diferiria a análise de custo-benefício e custo-
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efetividade de uma simples análise de custos: ambos valorizam custos e 

conseqüências.  

 Há quem defenda o uso do estudo de custo-efetividade com 

parcimônia. Se a avaliação custo-efetividade poderia nortear a alocação de 

recursos ela poderia variar de acordo com idade, gênero e classe social 

(GARBER & PHELPS, 1997). No entanto, acredita-se que a avaliação 

cultural e social como variável de um estudo de efetividade dificulta a 

generalização dos resultados. Estudos que avaliem a preferência de 

subgrupos podem ser futuramente a evolução natural de estudos mais 

amplos. Parcela significante dos estudos existentes de custo-efetividade são 

considerados amplos pois tem dificuldade em obter casuística com 

homogeneidade em itens como classe social, cultural, idade, gênero. 

 Avaliações de custo-efetividade se consolidaram como técnicas 

predominantes de avaliação econômica em saúde a partir de 1979, sendo 

mais usadas para avaliar testes diagnósticos e avaliações de custo-benefício  

em intervenções preventivas (ELIXHAUSER et al., 1993). Boa parte dos 

estudos de custo-benefício e custo-efetividade (23,1%) é realizada com 

medicamentos, devido ao patrocínio dos laboratórios (ELIXHAUSER et 

al., 1998). Um dos motivos que poderiam justificar o pouco uso dos 

estudos de custo-efetividade pelos gerenciadores de recursos é o custo 

elevado.  

 A realização de uma revisão sistemática/metanálise deveria constituir 

uma etapa fundamental do estudo de custo- efetividade/utilidade 

(KRAUSS-SILVA, 2004). Este é mais uma razão para a dificuldade na 

realização e escassez destes estudos.  

 Algumas críticas têm sido feita às avaliações de custo-efetividade, e 

é apresentada como limitação o fato de não ser apropriada para sintetizar 
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mais de um resultado de saúde, incluindo danos e benefícios (sejam eles 

referentes a um mesmo problema de saúde ou a vários), quando esses 

resultados não podem ser expressos em anos de vida ganhos, como os 

resultados relativos a mortalidade. 

 Também é considerada como limitação para o estudo de custo-

efetividade  o fato de que a qualidade de vida associada a cada ano a mais 

vivido pode variar, tanto entre tecnologias destinadas a resolver um mesmo 

problema de saúde como entre tecnologias destinadas a diferentes 

problemas de saúde. Sob este ponto de vista, a avaliação custo-efetividade 

é considerada um recurso tecnocrático vinculado ao pensamento neoliberal 

de contenção de gastos no setor, por utilizar critérios de eficiência 

econômica (KRAUSS-SILVA, 2004).  

 Outros autores consideram que a avaliação custo-efetividade sequer 

responde a uma avaliação de eficiência técnica, em vista desta não avaliar a 

maximização de benefícios mediante um recurso fixo, nem a minimização 

de custo para um dado objetivo, mas consideram que a avaliação de custo-

benefício apropriadamente executada é consistente com a economia 

welfareana (BIRCH & GAFNI, 1992).  

 Apesar das críticas, as análises de custo tentam trazer mais eficiência 

na distribuição de recursos (NUNES, 1998). A limitação dos recursos 

utilizados na prestação da atenção médica e a demanda crescente das 

necessidades de saúde justificam estudos e práticas nesta área (DALLORA 

& FORSTER, 2008). Esta diversidade de opiniões a respeito das análises 

de custo é compreensível e perfeitamente justificável, uma vez que não 

parece possível que, num campo tão vasto, possa existir um instrumento 

que consiga satisfazer todos os autores, possibilitando a obtenção dos 

resultados desejados em qualquer tipo de estudo (FERREIRA, 2003). 
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 As análises de custo-efetividade/utilidade foram consideradas como 

uma das cinco maiores referências para distribuição de recursos por 

diretores de planos de saúde privados, apesar de não serem tão usadas pelos 

gerenciadores de recursos (ELIXHAUSER et al., 1998). Neste sentido, a 

avaliação econômica da saúde assume um papel de destaque e exige dos 

gestores o enfrentamento de novos desafios na busca contínua da eficiência 

e eficácia das atividades.  

 Para que um instrumento possa fornecer dados objetivos para uma 

avaliação de custo-utilidade, ele deve ser baseado em preferências. Existem 

dois tipos de preferência:  utility ou utilidade, que é obtida em condições de 

incerteza, e valor, que é obtido em condições de certeza (DRUMOND et 

al., 1997). 

Utilidade ou utility é um tipo específico de preferência, medido sob 

condições de incerteza, de acordo com o paradigma fundado por Von 

Neumann-Morgenstern (CAMPOLINA & CICONELLI, 2006). Representa 

a firmeza da preferência de um individuo, em condições de incerteza que é 

representada sob forma numérica de zero a um, em que zero corresponde à 

morte e um à saúde perfeita no espaço de um ano. As utilities são obtidas 

através de valores individuais e podem representar um grupo, pela soma 

das utilidades individuais mensuráveis e comparáveis (TORRANCE & 

FEENY 1989; BLEICHRODT, 1997).   

 São vantagens da obtenção da utility: ser baseada em preferências e 

permitir o cálculo do QALY e comparações entre intervenções distintas e 

estruturação da árvore de decisão. Existe uma tendência de que seja este o 

modelo utilizado nas decisões econômicas e distribuição de recursos 

(CAMPOLINA & CICONELLLI, 2006). 
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 A utilidade pode ser obtida de forma direta ou indireta. Existem 

basicamente três técnicas bem estabelecidas para a medida direta da 

utilidade (ou seja, que questiona o indivíduo diretamente sobre sua 

preferência) (FERREIRA, 2003; FERREIRA & FERREIRA, 2006). 

Consistem em realizar a valoração (sistema de pesos) de uma grande 

amostra representativa da população normal: 

1--a escolha pela chance (Standard Gamble). O método mais correto de 

medir preferência (DRUMOND et al., 1997). Esta técnica é a mais 

consistente em análises de saúde (CAMPOLINA et al., 2009). A única 

técnica capaz de capturar preferências do tipo utilidade é a escolha pela 

chance, conhecida também como ―utilidade verdadeira‖. As demais 

técnicas captam preferências do tipo valor. O Standard Gamble têm sido 

recomendado em estudos de revisão sobre as diferentes abordagens para a 

mensuração de preferências (TORRANCE, FURLONG, FEENY, 2002).  

 Solicita-se aos respondentes que escolham entre duas alternativas. 

Em uma alternativa é oferecido um estado de saúde intermediário (por 

exemplo, uma dor lombar crônica), sob condição de certeza. Em 

alternativa, são oferecidos dois estados de saúde sob condição de incerteza 

caso o paciente se submeta a um procedimento terapêutico: um estado de 

saúde que seria o melhor possível (com probabilidade P de ocorrer) e um 

que seria o pior possível, como, por exemplo, a morte (com probabilidade 

1–P).   

 Nesta medida é necessário que se determine o ponto de indiferença 

p* (ponto no qual o paciente fica indiferente entre o tratamento A e B) pois 

este ponto de indiferença p* é a utilidade que o paciente atribui ao seu 

estado atual de saúde numa escala em que a utilidade varia de 0 a 1. 
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2--a escolha pelo tempo (time trade-off-TTO). Valor ou ―utilidade falsa‖. 

Duas opções em condições de certeza para o paciente decidir como 

conduzir diante de uma doença crônica. O paciente deve responder quantos 

anos de vida está disposto a ceder em troca de evitar um determinado 

estado de saúde crônica.  

 O Time Trade Off permitiria valores próximos ao Standard Gamble 

com pelo menos uma vantagem prática para se obter o valor: apresenta 

mais fácil interpretação pelo entrevistado (DOLAN, 1996). O método Time 

trade Off ficaria como uma alternativa ao Standard Gamble (NORD, 

1996). Por esta discussão metodológica do que é correto teoricamente e o 

que é aceitável não existe consenso sobre o método mais correto. O 

importante é que os valores obtidos por estas técnicas correspondem às 

preferências dos diferentes estados de saúde da população em geral 

especifica para cada região. 

3--escala visual analógica (EVA, VAS). Valor ou ―utilidade falsa‖. É uma 

linha desenhada em que uma extremidade equivale a zero e a outra equivale 

a um. O valor um pode corresponder ao melhor estado de saúde possível e 

o zero ao pior possível (por exemplo, a morte). 

 As medidas diretas de preferência são em geral complexas, 

demoradas, custosas e são realizadas com o apoio de recursos visuais. Para 

a obtenção da valoração de uma população normal, é necessário uma 

casuística muito grande, tempo, recursos humanos e financeiros 

(ELIXHAUSER et al., 1998). O maior custo para a obtenção de valorações 

dos estados de saúde é com a coleta de dados (KHARROUBI et al., 2007).  

 As medidas diretas também têm tido suas aplicações questionadas 

em populações com baixa escolaridade ou comprometimento cognitivo, em 
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função dos vieses que poderiam produzir (FERRAZ et al., 1992; 

LONGWORTH & BRIAN, 2003; CAMPOLINA et al., 2009).  

 A habilidade cognitiva, a aversão ao risco e as habilidades numéricas 

podem afetar a mensuração pelo Standard Gamble, efeito conhecido como 

variação irrelevante de construto (LENERT & KAPLAN, 2000). Mesmo 

assim, estas ferramentas têm sido consideradas como as mais adequadas 

para as análises de custo-utilidade, em função de serem teoricamente mais 

fundamentadas (TORRANCE, FURLONG, FEENY, 2002). 

 As utilities podem ser medidas indiretamente, através de 

questionários com utilização de sistemas multiatributos para diversos 

estados de saúde, baseados em preferências (TORRANCE, BOYLE, 

HORWOOD, 1982). Entre os instrumentos mais conhecidos estão: o 

Quality of Well-Being Scale, o Health Utilities Index (HUI),o EQ-5D, e o 

SF-6D (KAPLAN, BUSH, BERRY, 1976; TORRANCE, BOYLE, 

HORWOOD, 1982; EUROQOL GROUP, 1990; FEENY et al.,  1995; 

BRAZIER, ROBERTS, DEVERILL, 2002).  

Os primeiros trabalhos publicados com medidas baseadas em 

preferências utilizaram os sistemas de valores provenientes dos estudos de 

valoração do Reino Unido (EQ-5D e o SF-6D) e do Canadá (HUI), dado o 

elevado custo de levar a cabo estudos de valoração nacionais (NORD, 

1991; NORD, RICHARDSON, MACAROUNAS-KIRCHMAN, 1993; 

BAAR et al.,1997; STAVEM, 1998).  

 O instrumento com maior número de sistemas de valores derivados 

para diferentes países é o EQ-5D, devido às ações levadas a cabo pelo 

grupo EuroQol, existindo sistemas de valores para 13 países europeus 

(Alemanha, Armênia, Bélgica, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Finlândia, 

Grécia, Hungria, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia) e cinco 
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países não-europeus (Canadá, EUA, Japão, Nova Zelândia e Zimbábue) 

(FERREIRA, FERREIRA, PEREIRA, 2008).  

 Existe instrumentos traduzidos, adaptados e validados para uso no 

Brasil, capazes de obter utility (EUROQOL GROUP, 1990; FEENY et al.,  

1995). Entretanto algumas razões levaram à opção do uso do SF-6D: A 

primeira foi pelo fato de ele ser derivado do instrumento genérico para 

avaliação de qualidade de vida mais utilizado no mundo, o SF-36, que já 

foi traduzido, adaptado e validado para uso no Brasil e apresenta 

enormidade de dados disponíveis na literatura (CICONELLI et al., 1999; 

DIAN et al., 2007; VEIGA  et al., 2010).  

 A segunda é que o SF-6D é o único método indireto de obtenção da 

utility que  é derivado do Standard Gamble, técnica mais consistente em 

análises de saúde, e utiliza cenários hipotéticos (CAMPOLINA et al., 

2009). O painel de estudos de custo-efetividade do Reino Único (NICE) 

recomenda que o Standard Gamble seja obtido na comunidade e não em 

doentes, usando cenários hipotéticos (CAMPOLINA et al., 2009). 

 Além disso, o SF-6D já teve suas propriedades de medidas testadas e 

validadas para a utilização no Brasil no seu formato original, com a base de 

dados do Reino Unido (CAMPOLINA & CICONELLI, 2008; 

CAMPOLINA et al., 2009). 

 Uma forma de testar as propriedades de medidas (preferências 

declaradas) consiste em administrar um método indireto conjuntamente 

com um método direto de valoração de preferências, como o Time Trade 

Off ou o Standard Gamble, e examinar o grau de convergência 

(RICHARDSON, HAWTHORNE, DAY, 2001).   

 No Brasil, a congruência entre os métodos indiretos (baseados em 

questionários) e os métodos diretos foram testados e o método que 
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apresentou o maior número de correlações significantes foi o desenvolvido 

por Brazier (SF-6D)(BRAZIER et al., 1998), sendo também o único que se 

correlacionou significantemente com a técnica de Standard Gamble 

(CAMPOLINA, 2007).  

 Outra forma de testar as preferências declaradas consiste na análise 

do grau de convergência entre os valores gerados por diferentes medidas de 

preferência, como SF-6D, o EQ-5D ou o HUI (FERREIRA & 

FERRREIRA, 2006).  

 Para as análises de custo-efetividade/utilidade, as medidas indiretas 

têm sido preferidas por permitirem de forma rápida e objetiva a utilização 

de valores sociais, obtidos na comunidade (THEIN et al., 2005).  

 O SF-6D permite a obtenção da utility a partir de dados do SF-36 ou 

do SF-12 (BRAZIER, ROBERTS, DEVERILL, 2002). No Brasil, têm 

surgido estudos envolvendo custo-efetividade e custo-utilidade através de 

outras ferramentas (ARREDONDO, RANGEL, ICAZA, 1998; 

POLANCZYK, WAINSTEIN, RIBEIRO, 2007; MACHADO & SIMÕES, 

2008). Não foi encontrado outro estudo nacional que tenha realizado 

avaliação de custo-utilidade utilizando o SF-6D. 

 O SF-36 é excelente para julgar a efetividade de intervenções de 

cuidados médicos e para estudos descritivos, entretanto,  para os gestores, 

apresenta uma aplicação limitada em avaliação econômica (NUNES, 

1998). Uma vez que seus valores não são baseados em preferências, as suas 

respostas são expressas, subjetivamente, sob a forma de perfis e não de 

utilities. Os instrumentos expressos em utilities representam a preferência 

em qualidade e quantidade de vida (esta de forma objetiva), permitindo 

comparações de custos de tratamentos entre patologias diferentes (NUNES, 

1998). 
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 Portanto, o SF-36 isoladamente, seria útil apenas nos estudos 

descritivos (CAMPOLINA & CICONELLI, 2006). A maior parte dos 

instrumentos de medição de qualidade de vida não foi concebida para fins 

de avaliação econômica, pois não incorporam as preferências dos 

indivíduos, nos algoritmos de pontuação (BRAZIER, ROBERTS, 

DEVERILL, 2002).  

 Com o objetivo de utilizar o SF-36 para a obtenção indireta da utility, 

ele tem sido mudado para um formato de resposta do tipo preferência. 

Neste sentido, até agora foram encontradas cinco publicações, com sete 

algoritmos diferentes, derivando preferências do SF-36 (FRYBACK et al., 

1997; BRAZIER et al., 1998; LUNDBERG et al., 1999; NICHOL, 

SENGUPTA, GLOBE, 2001; SHMUELI, 2001).  

 Dois destes algoritmos foram desenvolvidos por uma mesma equipe 

levando ao desenvolvimento de um software, o SF-6D, um instrumento 

utilizado como ponte entre o SF- 36 e as medidas de utility (BRAZIER et 

al., 1998; BRAZIER, ROBERTS, DEVERILL, 2002).  

 Para fazer a passagem entre estes dois instrumentos, pesquisadores 

do Departamento de Economia da Saúde e Ciências da Decisão da 

Universidade de Sheffield, Reino Unido, começaram por eliminar algumas 

perguntas do SF-36, tornando-o mais simples e mantendo as perguntas com 

maior variância (BRAZIER et al., 1998). Assim, utilizaram um modelo 

econométrico em que, para os vários estados de saúde, os valores obtidos 

pelo SF-6D permitiram prever os valores de preferências.  

 O SF-6D pode ser obtido no site 

http://www.sheffield.ac.uk/scharr/sections/heds/mvh/sf-6d, e fornece 

índices de preferências através do SF-36 (Anexo VIII). O programa gera 

para cada linha de seu conjunto escores do SF-6D, e um valor de utilidade. 

http://www.sheffield.ac.uk/scharr/sections/heds/mvh/sf-6d
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 O SF-6D é protegido por direitos autorais e está disponível em uma 

base de licença para o estudo solicitado (Anexo IX). É necessário o 

preenchimento on-line do usuário no formulário de registro de licença. A 

licença é gratuita quando o programa é utilizado para fins não comerciais, 

como em estudos clínicos. Para fins comerciais existe uma taxa que 

permite o uso por um ano.  

 É possível o seu uso de duas formas: aplicando os dados do SF-36 no 

programa SPSS
®
, ou através de fórmula no programa Excel

®
, sendo esta a 

forma utilizada para este estudo (Anexo X). A pontuação de utilidade do 

SF-6D ou algoritmo, é a base de dados do programa, gerada através de 

pesos de preferência (valoração) obtidos a partir de uma amostra (611 

pessoas) da população geral no Reino Unido. O site alerta que não há 

evidências de que os valores do estado de saúde standard gamble possam 

ser semelhantes ou difiram entre os países, e por isso seria importante ter  

uma base de dados do SF-6D baseada em um valorização com um sistema 

de pesos local.  

 O SF-6D foi construído a partir de uma amostra de 11 itens (Anexo 

VIII). As seis dimensões finais do SF-6D são a função física (FF), a 

limitação no desempenho (LD), a função social (FS), a dor (DR), a saúde 

mental (SM) e a vitalidade (VT). O número de níveis de cada dimensão 

são, respectivamente, 6, 4, 5, 6, 5e 5, podendo assim o SF-6D gerar 18 000 

(6*4*5*6*5*5*) estados de saúde possíveis com um valor contínuo, em 

uma escala de 0,29 a 1,00, na qual 1,00 significa saúde plena (SILVA, 

2003). 

 Com o apoio de uma amostra contendo vários estados de saúde é 

possível valorizar diretamente os estados de saúde. Esta valoração pode ser 

feita estatisticamente a partir de modelos de regressão, ou algebricamente, 
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com base na teoria da utilidade multiatributo (TORRANCE, BOYLE, 

HORWOOD, 1982).   

 O SF-6D neste estudo se mostrou de uso exeqüível, fácil, e 

considerado uma maneira relativamente simples de obtenção de utility a ser 

usada no Brasil.  

 O algoritmo original (programa de computador capaz de produzir a 

utility) do SF-6D foi obtido através de um sistema de peso dos 

instrumentos de medição da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) 

a partir de uma amostra da população geral no Reino Unido. Existem duas 

abordagens no que diz respeito à equivalência dos sistemas de pesos do SF-

6D, capaz de gerar o algoritmo da população normal, entre países.  

 Por um lado, é defendida uma tradução rigorosa e cuidada, seguindo 

os trâmites corretos, que assegura uma equivalência dos instrumentos entre 

culturas e, portanto, dispensa a derivação de sistemas de pesos para cada 

país (HAWTHORNE et al., 2007; FERREIRA, FERREIRA, PEREIRA, 

2009). Esta é a abordagem defendida pelos autores do SF-36, pelo grupo do 

projeto International Quality of Life Assessment (IQOLA). No Brasil, foi 

demonstrado que a tradução rigorosa e cuidada foi capaz de assegurar 

equivalência entre o SF-36 e o SF-6D no seu formato original, com a base 

de dados do Reino Unido (CAMPOLINA, 2007; CAMPOLINA & 

CICONELLI, 2008). 

 Por outro lado, para que um sistema descritivo possa ser válido entre 

culturas diferentes, pode ser necessário que este seja desenvolvido 

internacionalmente, mas valorizado com um sistema de pesos local 

utilizando-se as medidas diretas de preferência (BRAZIER, RATCLIFFE, 

TSUCHIYA, 2007). Esta é a abordagem defendida por vários autores 

(NUNES, 1998; JOHNSON et al., 1998; HUANG et al., 2007; 
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HAWTHORNE et al. 2007), pela Organização Mundial de Saúde, bem 

como pela equipe que desenvolveu o SF-6D (BRAZIER et al., 1998; 

BRAZIER, ROBERTS, DEVERILL, 2002; BRAZIER, RATCLIFFE, 

TSUCHIYA, 2007). O uso de algoritmos para regiões diferentes sem um 

conhecimento prévio dos valores sociais de cada região tem sido criticado 

(NUNES, 1998).  

 Alguns autores realizaram estudo local de preferência que não diferiu 

do original britânico e ainda assim defendem o a realização do sistema de 

algoritmo local (HUANG et al., 2007). 

 Há quem defenda que as valorações dos estados de saúde podem 

diferir de país para país devido a diferenças em termos demográficos, 

valores sócio-culturais e aos sistemas políticos e econômicos e não a reais 

diferenças de saúde e que sem o uso de pesos apropriados, as inferências 

sobre os valores de utilidade poderiam ser enviesadas (JOHNSON et al., 

1998; HAWTHORNE et al. 2007; HUANG et al., 2007).  

 Teoricamente, os sistemas de pesos deveriam estar preparados para 

levar em consideração as diferenças culturais dos instrumentos adaptados, 

relativamente ao instrumento original (HUANG et al., 2007). No entanto, 

como isso pode não acontecer, poderiam gerar QALYs ganhos bastante 

diferentes (JOHNSON et al., 2005). 

 Estudos com comparações de sistemas de valores do EQ-5D e do SF-

36 versão 2 de diferentes países apontaram para a existência de diferentes 

valorações dos estados de saúde e salientaram a importância da existência 

de sistemas de valores específicos para cada país (BADIA et al., 2001; 

HAWTHORNE et al., 2007; HUANG et al., 2007; JOHNSON et al., 

2005). Isto teria levado a um crescente estudo das valorações dos estados 

de saúde entre os países (FERREIRA, FERREIRA, PEREIRA, 2009).  
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 Os pesos usados para ajustar anos de vida por qualidade (nos estados 

de saúde) devem ser baseados em preferências de indivíduos pertencentes a 

uma amostra aleatória do público em geral e não por subgrupos, ou seja, 

uma tentativa de dirimir o problema da eqüidade e, em certa medida, o de 

tratar a heterogeneidade da população (KRAUSS-SILVA, 2004). Também 

tem sido defendido que a variação entre países europeus ou cultura 

semelhante tem sido pequena, mas com diferenças substanciais na 

atribuição das preferências entre culturas diferentes (ESSINK-BOT, 

STOUTHARD, BONSEL, 1993). 

 Estão sendo conduzidos estudos de valoração para o SF-6D no 

Japão, Hong-Kong, Austrália e Brasil. No Brasil, o sistema de valoração do 

SF-6D vem sendo realizado na cidade de Porto Alegre, envolvendo 700 

indivíduos. A justificativa para a derivação de sistemas de valores 

adaptados ao próprio país pode residir no fato do conceito de saúde ser uma 

função multidimensional entendida de forma diferente pelos indivíduos e 

influenciada pelo seu próprio estado de saúde e pelas suas expectativas de 

saúde (FERREIRA, FERREIRA, PEREIRA, 2009).  

 O argumento dos autores que defendem o sistema de valoração do 

estado de saúde para cada país torna-se contraditório e pode inviabilizar o 

uso do SF-6D, quando a valoração local envolve um país grande como o 

Brasil, um país heterogêneo em que é grande a diversidade política, cultural 

e social.  

 Deve-se ter em mente que indivíduos mudam seus estados de saúde 

no decorrer do tempo e que valorações locais podem ter pesos diferentes 

em épocas e contextos diferentes (WEINSTEIN, TORRANCE, McGUIRE, 

2009). Ainda que a população brasileira fosse homogênea em todos os 

sentidos, a primeira região que obteve seu sistema de pesos (Porto Alegre) 
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poderia estar em um contexto, social, político e econômico diferente, e com 

pesos diferentes da última região valorada.  

 Também deve-se levar em conta que as medidas diretas de 

preferência para valoração local são  demoradas, complexas, custosas e em 

geral necessitam de uma casuística muito grande. Haveria dificuldade e 

necessidade de valorações para cada região do país.  

Outro ponto que deve ser considerado é que, parece mais coerente a 

comparação da utility obtida entre países e regiões diferentes utilizando-se 

a mesma base de dados do SF-6D.  

 Por isto, este estudo defende a abordagem dos autores do SF-36 e do 

grupo do projeto International Quality of Life Assessment (IQOLA) de que 

uma tradução rigorosa e cuidada, seguindo os trâmites corretos, assegura 

uma equivalência dos instrumentos entre culturas e, portanto, dispensa a 

derivação de sistemas de pesos para cada país.   

 Portanto, apesar de discussões a respeito das condições para que uma 

medida indireta de obtenção da utility possa ser usada em outro país, existe 

necessidade de pelo menos uma destas: realizar a valoração local ou avaliar 

o grau de convergência do instrumento original com métodos 

diretos/indiretos (aplicando o instrumento em uma patologia por exemplo, 

como foi o caso do SF-6D no Brasil). 

 Recentemente, o método Bayesiano (não-paramétrico) tem sido 

usado para a obtenção das utilities. Os defensores desta metodologia 

afirmam que, além de explorar outras variáveis, existem vantagens 

matemáticas teóricas deste modelo (KHARROUBI et al., 2007). Isto seria 

de interesse para calcular utilities diferentes através de subgrupos de 

população.  
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 O método Bayesiano também oferece o potencial uso dos resultados 

de um país em outro. Entretanto, trata-se de método ainda não 

recomendado pelos autores para uso isoladamente e necessita mais estudos 

(KHARROUBI et al., 2007).  

 Pôde-se observar que as maiores desvantagens dos instrumentos que 

obtém a utility são: não permitem avaliar domínios de qualidade de vida 

separadamente e dificilmente servem para estudos descritivos, uma vez que 

seus domínios são apresentados sob forma de escore único. 

A medida do estado de preferência foi introduzida na Cirurgia 

Plástica há 10 anos (KERRIGAN et al., 2000). Neste estudo, foi obtida a 

utility em mulheres com hipertrofia mamária através do EQ-5D. As 

mulheres com hipertrofia mamária que desejavam realizar mamoplastia 

redutora apresentaram utility igual a 0,63 e as mulheres com hipertrofia 

mamária que não desejavam realizar a mamoplastia apresentaram utility 

igual a 0,78.  

 Houve estudo que obteve a utility em mulheres com hipertrofia 

mamária baseado em uma população da internet (CHANG, COLLINS, 

KERRIGAN, 2001). Foi obtida utility equivalente a 0,88 em ―hipertrofia 

mamária severa‖ e utility equivalente a 0,98  em ―hipertrofia mamária 

média‖. Este estudo tem sua aplicabilidade de dados limitada, pelo fato da 

sua casuística ser semelhante à população normal da sociedade (CHANG, 

COLLINS, KERRIGAN, 2001).  

 Além disto, as respostas aos quesitos de qualidade de vida foram 

respondidas diante de situações hipotéticas inclusive com o gênero 

masculino fazendo parte da casuística. Do ponto de vista ético, este estudo 

também pode ser questionado por oferecer possibilidade de recompensa 

financeira (sorteio) aos participantes. A principal vantagem deste método é 
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poder ser usado para avaliar a qualidade de vida de qualquer doença e, 

potencialmente, a eficácia de intervenções cirúrgicas. 

 Outro estudo também obteve a utility em mulheres com hipertrofia 

mamária e utilizou o SF-6D, porém sua publicação apresentou apenas o 

custo por QALY, omitindo o valor da utility (TAYLOR et al., 2004). 

Recentemente, TYKKÄ et al. (2010), calcularam a utility em mulheres com 

hipertrofia mamária através do HRQoL, e obtiveram utility igual a 0,91 no 

pré-operatório e 0,93 no pós-operatório com seis meses.  

 Neste estudo, a utility também foi obtida pelo SF-6D. As mulheres 

com hipertrofia mamária obtiveram na consulta inicial uma média de utility 

equivalente a 0,61 e 0,63 (controle e estudo, respectivamente), semelhante 

ao encontrado por KERRIGAN et al.(2000). Enquanto o grupo controle 

praticamente não se alterou durante seu seguimento, o grupo estudo já no 

terceiro mês alavancou a utility para 0,74 e se manteve no sexto mês com 

0,73. Apesar desta melhora significativa, o valor obtido é considerado 

muito abaixo do valor considerado normal, em condições inferiores a um 

transplantado renal (utility = 0,84) e próximo às condições de um paciente 

com angina (utility angina grave = 0,50 e utility angina moderada = 0,70) 

(KERRIGAN et al., 2000).     

 Embora a maioria das despesas com saúde no Brasil seja proveniente 

da Medicina suplementar, aproximadamente 75% da população brasileira é 

dependente exclusivamente do sistema público de atenção à saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Estudos que possam auxiliar o gestor 

do SUS na alocação de recursos podem favorecer esta parcela da população 

brasileira dependente do sistema público de saúde. Este foi o motivo da 

avaliação do custo-utilidade apenas no SUS.  
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 Os gestores podem utilizar diferentes orçamentos para focar custos 

segundo perspectivas particulares, mas existem certos princípios para 

estimar os custos em que os economistas da saúde concordam. É 

importante saber que custo é diferente de preço ou de pagamento direto. 

Enquanto o custo está associado aos recursos consumidos, preço é o que o 

utilizador paga.  

 Para o cálculo dos custos, pode-se utilizar o custo direto e/ou  o 

indireto. Os custos diretos são os recursos gastos e pagos na execução do 

diagnóstico, prevenção e tratamento, envolvem uma transferência 

monetária (MINISTERIO DA SAÚDE, 2006). Podem ser identificados 

através da atividade dos hospitais e das clinicas, dos serviços médicos, 

medicamentos e exames auxiliares. 

Para obtenção dos custos indiretos com precisão e rapidez seria 

necessário um softtware capaz de calcular o valor monetário intrínseco 

associado com o ganho na saúde e na produtividade (dias não trabalhados), 

até o custo proporcional à energia elétrica e circulante de sala, por exemplo. 

Por estes motivos, usualmente os custos indiretos são excluídos das 

análises econômicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).   

 Os métodos para apuração de custos são: custeio por absorção, 

custeio direto ou variável e custeio por atividades.  

 A metodologia adotada pelo programa nacional de gestão de custos 

do ministério da saúde (2006), é o sistema de custeio por absorção, o único 

método aceito pela legislação brasileira, de fácil aplicação e a mais 

utilizada entre as instituições vinculadas ao SUS (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). Outro fator importante é que a sua apuração é possível a 

partir da segmentação da instituição em centros de custos.   
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Os outros métodos de apuração são utilizados como ferramentas 

gerenciais, portanto, não são necessariamente excludentes, isto é, podem 

ser mutuamente utilizados, cada qual com suas vantagens e desvantagens 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Um fato que dificulta a comparação entre os procedimentos de 

distintos países é a falta de padronização do que deveria ser considerado 

custo direto. Um estudo (sueco) além de não mencionar o que considerou 

custo direto, utilizou dados do procedimento realizado no Reino Unido 

(TAYLOR et al., 2004). Outro estudo (finlandês), considerou como custo 

direto as consultas ambulatoriais pré e pós-operatória, o ato operatório e os 

custos com laboratório, radiologia e anatomopatológico (TYKKÄ et al., 

2010).  

Este fato não desvaloriza nenhum dos estudos uma vez que eles 

foram realizados para serem objetos de comparação com procedimentos 

distintos dentro dos seus países, mas é importante que o gestor local saiba 

detalhes de como foi obtido o custo.  

O custo direto da mamoplastia redutora no Reino Unido foi avaliado 

entre cerca de £ 1563,00 e £ 1892,00 (aproximadamente entre 1950,00 a 

2300,00 €) (TAYLOR et al., 2004).  O custo por QALY foi estimado entre £ 

4733,00 e £ 5729,00 (aproximadamente entre 6000,00 a 7200,00 €). O 

custo médio direto do tratamento hospitalar, inclusive com consultas 

ambulatoriais, encontrado na Finlândia foi de 3383,00 € ± 1744,00 e o custo 

por QALY foi 3638,00 € (TYKKÄ et al., 2010). Aproximadamente 55% 

deste valor foi relacionado ao custo direto com o ato operatório. 

Neste estudo, entendeu-se como custo direto o valor pago à equipe 

médica e ao material e medicamento necessário ao procedimento 

operatório. O custo direto médio obtido por procedimento foi de R$391,47. 
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Deste total, R$187,79 (41% do custo) foi referente aos honorários médicos 

e R$203,68 (59% do custo) referente aos materiais e medicamentos.  

Os custos diretos neste estudo foram obtidos através de tabulação 

manual em Excel
®
 obtidos diretamente do prontuário de cada paciente. 

Além do técnico responsável pela tabulação os custos foram conferidos por 

mais três pessoas do setor administrativo supervisionados pelo pesquisador.  

Um problema encontrado para a apuração dos custos foi que o 

pagamento feito pelo SUS, baseado na portaria SAS n.º 723/2007 do 

Ministério da saúde, contemplava o pagamento de apenas uma mama, mas 

a mamoplastia redutora rotineiramente é realizada bilateralmente. 

Esta distorção somente foi corrigida com a portaria 662 do 

Ministério da saúde, de 14 de Novembro de 2008, quando o procedimento 

passou a ser pago  pelo ato operatório realizado bilateralmente.  

 Pôde-se observar que o sistema de pagamento do SUS equivale a 

pagamento em ―pacotes‖ fechados, independentemente dos gastos reais 

com o procedimento. No caso das mamoplastias redutoras, a receita total 

apresenta valor que deve ser repassado ao exame anatomopatológico. A 

tabela de honorários médicos, por exemplo, é um pacote de R$174,96. Isto 

significa que este valor deve ser dividido para o anestesista, cirurgião e a 

quantos mais da equipe forem necessários no ato operatório. O mesmo 

acontece com os materiais. Isto explica porque o saldo do procedimento 

variou tanto, de R$33,25 a R$387,98. 

No primeiro caso, o exame minucioso das contas mostrou excessivo 

uso de compressas no intra-operatório (30 grandes e 80 pequenas), com 

custo de R$44,29, destoando da quantidade de compressas usadas nos 

outros procedimentos (15 a 25 compressas grandes e 20 a 30 pequenas). No 

caso específico das compressas, elas têm um valor relativamente alto em 
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relação aos demais itens, pelo fato de serem obrigatoriamente descartáveis 

(exigência da vigilância sanitária). O uso de cloridrato de nalbufina
®
,
 
um 

potente analgésico narcótico usado no pós-operatório também foi 

determinante para o aumento deste custo operatório. Enquanto algumas 

pacientes não usaram ou usaram uma a duas ampolas, neste caso foram 

utilizadas três ampolas, gerando um custo de R$26,78. 

No segundo caso, o saldo foi maior devido uma receita maior, pois já 

se tratava da paciente contemplada com a portaria 662 de pagamento 

seqüencial. 

Uma vez que o saldo disponibilizado para o hospital é residual, 

decorrente da sobra dos materiais e medicamentos, foi feito uma avaliação 

geral dos custos dos materiais. O uso do fio de mononylon foi ideal para a 

sutura de planos profundos e pele com menor  custo, motivo pelo qual não 

foi utilizado o fio de vicril. O uso de cloridrato de nalbufina
®
 juntamente 

com as compressas representaram os custos variáveis mais importantes 

capazes de diminuir o saldo residual, seguidos de forma distante de item de 

menor preço (borracha de silicone).  

Ao fim de seis meses, o custo direto médio total por procedimento 

equivalente a R$391,47 produziu um valor médio de 0,73 QALY (partindo 

de uma média inicial de 0,61 e 0,63 QALY, controle e estudo 

respectivamente). Isto equivale a R$536,26 para produzir 1 QALY. A 

interpretação é que o custo necessário para que uma mulher com hipertrofia 

mamária atinja seu estado pleno de saúde (pelo SUS) no período de um ano 

é de R$536,26. A análise estatística evidenciou que o ganho de QALY não 

foi custo-dependente, ou seja, o ganho de QALY aconteceu 

independentemente do maior ou menor custo do procedimento. 
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 A respeito dos valores relativamente baixos pagos para a 

mamoplastia redutora, sob o ponto de vista do SUS, é possível a obtenção 

de 1 QALY em mulheres com hipertrofia mamária com escassos recursos , e 

portanto este procedimento deveria e poderia ser realizado com maior 

freqüência.  Sob o ponto de vista da instituição (hospital), e do recurso 

humano (equipe médica), os valores recebidos são módicos e muito 

discrepantes da realidade de outros países, ainda que pese a diferença das 

moedas.  

 Apesar deste estudo se basear em um seguimento de  apenas seis 

meses, é possível especular que a melhora da utility deve se sustentar com 

os anos. Isto porque a utility é derivada do SF-36, e existem estudos de 

longo seguimento (até 10 anos) em que a mamoplastia redutora ainda 

manteve a melhora da qualidade de vida (RAISPIS, ZEHRING, DOWNEY, 

1995; ATTRHEM, HOLMNER, JANSON, 1998; SHAKESPEARE & 

POSTLE, 1999; TAYLOR et al., 2004; O’BLENES et al., 2006). A partir 

deste valor o gestor tem como comparar o custo por 1 QALY de outras 

intervenções e priorizar recursos para aqueles procedimentos que produzam 

1 QALY com menor custo.  

Obviamente os custos não serão comparáveis quando estão dentro de 

realidades diferentes. O custo por QALY adquire real importância quando 

usado para comparar procedimentos dentro de um mesmo país ou entre 

países de contexto econômico semelhante, como na união européia, em que 

até a moeda é a mesma. Talvez isto explique o fato do estudo de TAYLOR 

et al.(2004), ter sido realizado na Suécia, com dados da população sueca, 

mas tenha utilizado valores de custo do Reino Unido. 

 A ausência de instrumento informatizado voltado para cálculo dos 

custos dificulta o conhecimento pormenorizados dos custos pelos 
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administradores hospitalares. As instituições de saúde no Brasil, 

principalmente as públicas, são as mais distantes do processo de 

modernização gerencial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

 O motivo é que a maioria dessas instituições utiliza métodos 

contábeis tradicionais, que não levam ao conhecimento de seus gestores os 

custos reais, ou seja, não fazem uso de sistema de custos que oriente e 

ofereça parâmetros para suas decisões administrativas e para o controle de 

suas atividades. Tem-se observado que a contabilidade de custos tem sido 

usada somente para fins fiscais e não explora a informação como 

ferramenta gerencial (DALLORA & FORSTER, 2008).   

 No âmbito hospitalar, ferramentas que possibilitem obtenção precisa 

de gastos e custos, além de proporcionarem o desenvolvimento e 

gerenciamento financeiro, servem de instrumentos eficazes de gestão e 

acompanhamento dos serviços. Além disto, permitem a implantação de 

medidas corretivas que visem ao melhor desempenho das unidades, com 

base na redefinição das prioridades, no aumento da produtividade e na 

racionalização do uso de recursos. Entre outras medidas administrativas 

possibilitarão aperfeiçoar a realização de estudos de custos. 

 Uma questão de primordial importância, relativa às unidades 

prestadoras de saúde inseridas no SUS, e aos hospitais de ensino em 

particular, é que não se tem total controle sobre as receitas, ou seja, o preço 

do serviço prestado que determina a receita SUS não é negociado e sim 

estabelecido pelo Ministério da Saúde, até porque, a grande maioria dos 

hospitais não dispõe de estimativas de valores de custos para esta 

negociação (DALLORA & FORSTER, 2008).   

 Teoricamente, a apuração de custos de forma manual é mais sujeita a 

erros que a apuração informatizada. Mas, estudos de custo-utilidade, já 
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consagrados internacionalmente, devem ser iniciados no Brasil com os 

recursos estruturais e físicos existentes, pois representam um avanço e 

podem impulsionar as instituições de saúde à instalação e desenvolvimento 

de ferramentas informatizadas de apuração de custos. À medida que novos 

estudos semelhantes surgirem, o gestor de saúde terá valores para comparar 

e realizar alocação financeira.  

 Estudos tem demonstrado que o conhecimento gerencial de custos 

por profissionais de saúde, em especial o médico, é fator preponderante 

para o sucesso da implementação de um sistema de custeio e para sua 

análise econômica (DALLORA & FORSTER, 2008; KOTSIS & CHUNG, 

2010).  

Os recursos do SUS representam parcela significativa do 

financiamento hospitalar e sua tabela de remuneração por procedimento 

não permite a cobertura integral dos custos de um hospital, tendo-se 

estimado em 1997, que cada internação apresentou um gasto por dia, 60% 

maior que a média paga pelo SUS (RAUPP, CRISPIM, ALMEIDA, 2007).  

 A tabela de honorários médicos para os procedimentos básicos de 

saúde, como consultas, exames laboratoriais, radiografias, cirurgias de 

pequeno porte e de média complexidade bem como as diárias hospitalares 

são defasadas e levam as instituições à dificuldade financeira. Neste 

aspecto, a instituição e os médicos adquirem um caráter social e 

assistencialista importante. 

Cogita-se que a instituição consiga se manter às custas de 

remanejamento interno, utilizando recursos obtidos por outros 

procedimentos (hemodiálise, por exemplo), por planos de saúde, por 

segmentos políticos (prefeituras, recursos estatais) ou ainda através de 

doações.  
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 Na verdade, o valor pago pelo SUS traduz a realidade do Brasil, um 

país grande, com grandes distorções. Enquanto os procedimentos básicos 

são mal remunerados, os fornecedores de próteses ortopédicas, stentes, 

exames de imagem e medicamentos oncológicos são bem remunerados. A 

comercialização destes remunera mais do que o procedimento médico em 

si, o que poderia contribuir para indicações de tratamentos médicos e 

cirurgias questionáveis, bem como uso de materiais cuja indicação poderia 

não se justificar ou poderia ter uma alternativa com menor custo.   

 Tão importante quanto lutar por verbas na saúde, é buscar a maior 

eficiência através da criação e implantação de sistema de controle e custos 

de modo a otimizar os recursos finitos diante de  uma demanda crescente e 

cada vez mais exigente. 

 Criar medidas que melhorem a capacidade de gerir,  permite definir 

metas, controlar gastos e custos, alcançar a produtividade, avaliar a 

eficiência para cobrar resultados com competência. Estas medidas passam 

pela informatização, qualificação de recursos humanos, mas também pela 

incorporação de métodos capazes de nortear objetivamente o gestor.  

 Ferramentas que permitam a tomada de decisão amparadas na 

qualidade de vida e nas preferências dos estados de saúde fornecem ao 

gestor de saúde, público ou privado, a possibilidade de atingir o nível 

máximo de excelência. 

 Este estudo tem a perspectiva de traduzir instrumentos para obtenção 

indireta da utility, utilizar o SF-6D em outros estudos de custo-utilidade, 

obter a utility de grupos e comparar a utility obtida através do SF-6D 

original, com o SF-6D desenvolvido no Brasil (sistema de valoração local 

do grupo de Porto Alegre).  
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A mamoplastia redutora pelo Sistema Único de 

Saúde apresenta uma razão de custo-utilidade 

equivalente a R$536,26 / 1 QALY. 
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 Abstract 

 

Introduction:  Economic evaluation is important for decision making 

regarding resource allocation. There are few cost-utility or cost-

effectiveness and breast hypertrophy studies. Objective: to determine the 

cost-utility ratio in reduction mammaplasty in Brazilian national health care 

system (Sistema Único de Saúde). Methods: controlled, interventional, 

prospective, analytical, primary study with randomization in human beings. 

From July 2008 to February 2009, in the Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio (HSCL) (Plastic Surgery ambulatory) of the Vale do Sapucaí 

(UNIVÁS) University, were selected 60 patients with breast hypertrophy. 

The groups were randomly divided into control group: 30 patients followed 

for six months and study group: 30 patients undergoing reduction 

mammaplasty. Direct costs were obtained from medical records. The utility 

was evaluated through the Short Form Health Survey Instrument 6D (SF-

6D). Results: After six months of evaluation, the study group showed 

improvements in utility at an average cost of direct R$ 391.47. Conclusion: 

reduction mammaplasty in the Brazilian national health care system 

provides cost-utility ratio equivalent to R$ 536,26/1QALY. 
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Apêndice I: Termo de consentimento informado (livre e esclarecido) 

1 – Título do projeto: CUSTO-EFETIVIDADE NO TRATAMENTO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA 

2 – O objetivo deste estudo é avaliar os custos gerados pelo tratamento cirúrgico das mamas grandes (hipertrofia 

mamária) para o Sistema Único de Saúde e seus efeitos (resultados). 3 – Esta avaliação será feita através de um 

questionário, medida das mamas e a realização de uma cirurgia (mamoplastia redutora). O questionários será 

novamente aplicado com 03 e 06 meses da consulta inicial e do pós-operatório pela mesma equipe de pesquisadores. 

O mesmo questionário será utilizados para os 2 grupos e nenhuma paciente será identificada, em nenhum momento. 

A paciente deve escolher a alternativa que mais se aproximar daquilo que está sentindo.4 – Serão realizados exames 

pré operatórios: coleta de  sangue por punção periférica da veia do antebraço; um eletrocardiograma. 5—Riscos para 

a paciente: Os habituais para qualquer procedimento operatório e anestésico, como: sangramento (hemorragias), 

infecção, abertura da ferida, possibilidade de cicatriz grande (quelóide) e dor pós operatória.6 – Benefícios para o 

participante: Alívio dos sintomas relacionados â hipertrofia mamária. 7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do 

estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é o Dr. Carlos Delano que pode ser encontrado no endereço  R Comendador Jose Garcia 777, 

Telefone 35 3422 2345  (Hospital das Clínicas Samuel Libânio) e 35 8833 0297    (celular). Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 8 – É garantida a 

liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros pacientes, não 

sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de 

resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12 – Em caso de dano pessoal, causado diretamente pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo 

causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações 

legalmente estabelecidas. 13 – A paciente tem o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa.14- Este projeto foi analisado e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das 

informações que li ou que foram  lidas para mim, a respeito do estudo: CUSTO-EFETIVIDADE NO 

TRATAMENTO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA‖. Eu discuti com o Dr. CARLOS DELANO. sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /       

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Apêndice II: Tabelas da descrição da casuística total  
 

Tabela 5: Freqüência das variáveis demográficas qualitativas 

Características Demográficas N % 

Cor (n=58)     

Não branca 8 13,79 

Branca 50 87,21 

Grau de instrução (N=58)     

Ensino Fundamental 9 15,50 

Ensino Médio 38 65,50 

Ensino Superior 11 19,00 

 

 

Tabela 6: Estatísticas descritivas das variáveis demográficas quantitativas 

Variáveis 

quantitativas 
n Média  

Desvio 

Padrão 
Mediana Mínimo Máximo 

IDADE 58 33,10 9,90 34,00 18 55 

PESO 58 64,84 6,50 65,00 50,20 81,50 

ALTURA 58 1,57 0,05 1,57 1,43 1,69 

IMC 58 26,32 2,39 26,46 21,35 31,60 

 

 

 

Apêndice III: Tabelas da descrição da casuística comparativa entre os 

grupos 
 

Tabela 7: Pacientes dos grupos segundo a cor de pele 

GRUPO Cor n % X
2  

calc p 

Controle 

Branca 24 89   

 

Não branca 4 11      0.011 0,782 

 Estudo 

Branca 26 87   

 

Não branca 4 13 
  

Teste do Qui-quadrado 
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Tabela 8: Escolaridade dos grupos 

GRUPO Grau n % 
X

2  
calc p 

Controle 

Fundamental 4 14,30   

 

Médio  18 64,28   

 
Superior 6 21,42 0,239 0,887 

 Estudo 

Fundamental 5 16,66   

 

Médio  20 66,68 
  

Superior 5 16,66 
  

Teste do Qui-quadrado 

 

Tabela 9: Freqüência dos grupos quanto à classificação FRANCO & 

REBELLO 

GRUPO Grau n % 
X

2  
calc p 

Controle 

2º grau 21 75   

 

3º grau 7 25 0.208 0,887 

 Estudo 

2º grau 24 80   

 

3º grau 6 20 
  

Teste do Qui-quadrado 

 

Tabela 10: Grupos com relação à média dos tamanhos das mamas 

(SACCHINI) 

GRUPO N Média DP Mediana Mínimo Máximo 
z 

calculado 
p 

 

  Controle 28 15,03 1,55 14,93 12,25 18,50  
 

       1,30 0,095 

Estudo 30 15,00 3,09 13,50 11,75 22,75   

         

Teste de Mann-Whitney 
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Apêndice IV: Protocolo de avaliação clínica  

 

 

Data da aplicação:          /         / 2008            n.
o 
do protocolo:                      

RG HCSM:                

Nome (Iniciais):                                                                Data de 

nascimento:           /            / 

Endereço e telefone: 

Estado civil:  (  )Casada   (  )Solteira   (  )Viúva   (  )Divorciada                        

( )Outro_______  

Grupo étnico:  (  )Melanoderma       (  )Leucoderma       (  )Faioderma                  

(   )Outro__________ 

Profissão: 

Instrução:  (  )Fundamental       (  )Médio       (  )Superior                              

(  )Analfabeto       

(  )Completo       (  )Incompleto        

Peso = ______________Kg                        Altura = _____________m         

IMC=____________Kg/m
2
 

Patologias associadas: 

Medicações em uso: 

Gestações:_________ Para:_________abortos:________Filhos 

vivos:_________  

Já amamentou?:  (  )Não       (  ) Sim => Parou há quanto tempo? 

 

Franco e Rebello:                      (  ) 1
.0 

grau       (  ) 2
.0 

grau   (  ) 3
.0 

grau     

 

         ÍNDICE DE 

SACCHINI: 

             MAMA 

DIREITA 

                   MAMA 

ESQUERDA 

DISTÂNCIA PAPILA-

SULCO 

  

DISTÂNCIA PAPILA -

ESTERNO 
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Apêndice V- Tabelas dos domínios do SF-36  e das freqüências das 

respostas à questão  comparativa entre saúde atual e de um ano atrás 

 

Tabela 11: Escores do SF-36 (grupo controle) ao longo do seguimento 

(inicial, três meses, seis meses) 

Análise de variância por postos de Friedman 

 

  

Domínio Momento  Média Mediana X
2
 p 

Capacidade 

Funcional 

Inicial  60,40 60,00 1,01 0,601 

3 meses  65,00 65,00   

 6 meses  65,90 70,00   

Aspectos 

Físicos 

Inicial  51,80 50,00 1,94 0,377 

3 meses  53,60 62,50   

6 meses  63,40 75,00   

Dor 

Inicial  44,10 41,00 4,41 0,110 

3 meses  43,40 41,00   

6 meses  50,00 51,00   

Estado 

geral 

saúde 

Inicial  67,00 69,50 2,00 0,367 

3 meses  70,50 72,00   

6 meses  70,00 69,50   

Vitalidade 

Inicial  49,10 47,50 0,55 0,758 

3 meses  49,60 50,00   

6 meses  49,80 52,50   

Aspecto 

Social 

Inicial  63,18 62,50 1,62 0,443 

3 meses  65,17 62,50   

6 meses  60,26 50,00   

Aspecto 

Emocional 

Inicial  55,95 66,66 0,66 0,718 

3 meses  59,52 66,66   

6 meses  59,52 66,66   

Saúde 

Mental 

Inicial  57,00 56,00 2,62 0,269 

3 meses  53,60 52,00   

6 meses  52,70 46,00   
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Tabela 12: Escores do SF-36 (grupo estudo) ao longo do seguimento 

(inicial, três meses e seis meses) 

*Significância estatística (análise de variância por postos de Friedman) 

  

Domínio Momento  Média Mediana X
2
 p 

Capacidade 

Funcional 

Inicial  68,20 75,00 6,31* 0,042 

3 meses  76,33 80,00 3m>6m e inicial  

 6 meses  75,00 85,00   

Aspectos 

Físicos 

Inicial  55,00 75,00 6,81* 0,033 

3 meses  64,20 75,00 6m>3m e inicial  

6 meses  81,70 100,00   

Dor 

Inicial  44,90 51,00 20,60* 0,000 

3 meses  71,70 74,00 3m>6m e inicial  

6 meses  69,00 74,00   

Estado 

geral 

saúde 

Inicial  66,90 67,00 3,15 0,207 

3 meses  75,00 83,50   

6 meses  73,00 77,00   

Vitalidade 

Inicial  55,20 55,00 10,21* 0,006 

3 meses  67,80 75,00 6m>3m e inicial  

6 meses  68,70 72,50   

Aspecto 

Social 

Inicial  67,05 62,50 1,80 0,406 

3 meses  77,48 87,50   

6 meses  80,00 75,00   

Aspecto 

Emocional 

Inicial  51,10 66,66 2,60 0,272 

3 meses  64,44 83,33   

6 meses  69,99 100,00   

Saúde 

Mental 

Inicial  59,60 60,00 6,65* 0,036 

3 meses  67,20 68,00 6m>3m e inicial  

6 meses  69,20 72,00   
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Tabela 13: Escores do SF-36 dos grupos controle e estudo na consulta 

inicial 

Teste de Mann-Whitney 

 

  

Domínios Grupo n Média Mediana 
z 

 
p 

Capacidade 

Funcional 

Controle  
28 60,35 60,00 

 

1,40 0,160 

Estudo 30 68,16 75,00   

Aspectos 

Físicos 

Controle  
28 51,78 50,00 

 

0,37 0,706 

Estudo 30 55,00 75,00   

Dor 

Controle  
28 44,10 41,00 

  

0,754 

Estudo 
30 44,90 51,00 

0,31 

  

Estado 

geral 

saúde 

Controle  28 67,00 69,50  0,954 

Estudo 
30 66,90 67,00 

0,05 

  

Vitalidade 

Controle  28 49,10 47,50  0,314 

Estudo 
30 55,20 55,00 

1,00 

  

Aspecto 

Social 

Controle  28 63,20 62,50  0,593 

Estudo 
30 67,10 62,50 

0,53 

  

Aspecto 

Emocional 

Controle  28 55,95 66,66  0,261 

Estudo 
30 48,90 66,66 

0,63 

  

Saúde 

Mental 

Controle  28 57,00 56,00  0,662 

Estudo 
30 59,60 60,00 

0,43 
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Tabela 14: Escores do SF-36 dos grupos controle e estudo na avaliação 

após três meses 

*Significância estatística (teste de Mann-Whitney) 

  

Domínios Grupo n Média Mediana 
z 

  
p 

Capacidade 

Funcional 

Controle  28 65,00 65,00 2,52* 0,012 

Estudo 30 76,33 80,00   

Aspectos 

Físicos 

Controle  28 53,57 62,50 1,04 0,295 

Estudo 30 64,16 75,00   

Dor 
Controle  28 43,40 41,00 3,89* 0,000 

Estudo 30 71,70 74,00   

Estado 

geral 

saúde 

Controle  28 70,50 72,00 1,35 0,174 

Estudo 30 75,00 83,50   

Vitalidade 
Controle  28 49,60 50,00 2,92* 0,004 

Estudo 30 67,80 75,00   

Aspecto 

Social 

Controle  28 65,20 62,50 1,81 0,070 

Estudo 30 77,50 87,50   

Aspecto 

Emocional 

Controle  28 59,52 66,66 0,34 0,366 

Estudo 30 64,44 83,33   

Saúde 

Mental 

Controle  28 53,60 52,00 2,50* 0,012 

Estudo 30 67,20 68,00   
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Tabela 15: Escores do SF-36 dos grupos na avaliação após seis meses 

*Significância estatística (teste de Mann-Whitney) 

  

Domínios Grupo N Média Mediana 
z 

  
p 

Capacidade 

Funcional 

Controle  28 65,89 70,00 2,04* 0,041 

Estudo 30 75,00 85,00   

Aspectos 

Físicos 

Controle  28 63,40 75,00 2,00* 0,045 

Estudo 30 81,70 100,00   

Dor 
Controle  28 50,00 51,00 3,17* 0,002 

Estudo 30 69,00 74,00   

Estado 

geral 

saúde 

Controle  28 70,00 69,50 0,85 0,391 

Estudo 30 73,00 77,00   

Vitalidade 
Controle  28 49,80 52,50 2,95* 0,003 

Estudo 30 68,70 72,50   

Aspecto 

Social 

Controle  28 60,30 50,00 3,18* 0,000 

Estudo 30 80,00 75,00   

Aspecto 

Emocional 

Controle  28 59,52 66,66 1,01 0,155 

Estudo 30 69,99 100,00   

Saúde 

Mental 

Controle  28 52,70 46,00 2,85* 0,004 

Estudo 30 69,60 72,00   
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Tabela 16: Freqüência relativa e absoluta das respostas à questão 

comparativa entre saúde atual e de um ano atrás dos grupos controle  

e estudo na consulta inicial 

       GRUPO Resposta N % X
2  

calc p 

Controle 

 

Muito melhor 5 17,85   

Um pouco melhor 6 21.42   

Quase a mesma 12 42.85   

Um pouco pior 5 17.85   

 

Muito pior 0 0,00 3.01 0.389 

Estudo 

 

Muito melhor 3 10   

Um pouco melhor 3 10   

Quase a mesma 19 63.33   

Um pouco pior 5 16.66   

 

Muito pior 0 0,00   

Teste do Qui-quadrado 
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Tabela 17: Freqüência relativa e absoluta das respostas à questão 

comparativa entre saúde atual e de um ano atrás dos grupos controle  

e estudo com três meses 

       GRUPO Resposta N % X
2  

calc p 

Controle 

 

Muito melhor 3 10,71   

Um pouco melhor 5 17,85   

Quase a mesma 16 57,14   

Um pouco pior 4 14,28   

 

Muito pior 0 0,00 18.83*     0.000 

Estudo 

 

Muito melhor 15 50,00   

Um pouco melhor 7 23,33   

Quase a mesma 6 20,00   

Um pouco pior 0 0,00   

 

Muito pior 2 6,66   

*Significância estatística (Teste do Qui-quadrado) 
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Tabela 18: Freqüência relativa e absoluta das respostas à questão 

comparativa entre saúde atual e de um ano atrás dos grupos controle  

e estudo com seis meses 

       GRUPO Resposta N % X
2  

calc p 

Controle 6 

 

Muito melhor 4 14,28   

Um pouco melhor 5 17,85   

Quase a mesma 14 50   

Um pouco pior 5 17,85   

 

Muito pior 0 0,00 14,85* 0,005 

Estudo 6 

 

Muito melhor 15 50,00   

Um pouco melhor 8 26,66   

Quase a mesma 4 13,33   

Um pouco pior 2 6,66   

 

Muito pior 1 3,33   

*Significância estatística (Teste do Qui-quadrado) 
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Tabela 19: Freqüência relativa e absoluta das respostas à questão 

comparativa entre saúde atual e de um ano atrás do grupo controle  

 na consulta inicial e com seis meses 

       GRUPO Resposta N % X
2  

calc p 

Controle 

inicial 

 

Muito melhor 5 17,85   

Um pouco melhor 6 21,42   

Quase a mesma 12 42,85   

Um pouco pior 5 17,85   

 

Muito pior 0 0,00 0,356 0,949 

Controle 6 

meses 

 

Muito melhor 4 14,28   

Um pouco melhor 5 17,85   

Quase a mesma 14 50   

Um pouco pior 5 17,85   

 

Muito pior 0 0,00   

Teste do Qui-quadrado 
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Tabela 20: Freqüência relativa e absoluta das respostas à questão 

comparativa entre saúde atual e de um ano atrás do grupo estudo na 

consulta inicial e com seis meses 

       GRUPO Resposta N % X
2  

calc p 

Estudo 

inicial 

 

Muito melhor 3 10   

Um pouco melhor 3 10   

Quase a mesma 19 63,33   

Um pouco pior 5 16,66   

 

Muito pior 0 0,00 22,34* 0,000 

Estudo 6 

meses 

 

Muito melhor 15 50   

Um pouco melhor 8 26,66   

Quase a mesma 4 13,33   

Um pouco pior 2 6,66   

 

Muito pior 1 3,33   

*Significância estatística (Teste do Qui-quadrado) 
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Apêndice VI: Quadros 

Quadro 3: Modelo de cálculo dos custos:  
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Quadro 3: Modelo de cálculo dos custos: (continuação) 
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Quadro 4: Dados sócio-demográficos e avaliação das mamas do grupo 

controle 

protocolo Iniciais idade cor Instrução peso altura IMC 
Sacchini 
direita 

Sacchini 
esquerda 

1 IOS 45 Não branca Médio incompleto 57,0 1,54 24,03 15,25 15,25 

2 MARR 52 
branca 

Médio completo 72,0 1,59 28,48 14,50 14,50 

3 MPS 23 
branca 

Superior incompleto 63,5 1,69 22,23 13,50 14,00 

4 SFS 21 
branca 

Médio completo 64,4 1,56 26,46 15,50 17,00 

5 AOR 20 
branca 

Médio incompleto 67,0 1,60 26,17 17,50 17,50 

6 MDFP 47 
branca 

Médio completo 65,0 1,60 25,39 13,50 13,00 

7 MJFF 41 
branca 

Superior completo 72,2 1,58 28,92 15,00 15,00 

8 SMDC 40 
branca 

Médio incompleto 62,2 1,57 25,23 13,50 13,50 

9 ERMP 47 
branca 

Fundamental incompleto 65,0 1,61 25,08 15,50 15,00 

10 VCP 36 
branca 

Médio completo 71,0 1,67 25,46 16,00 16,50 

11 AR 22 
branca 

Médio completo 67,0 1,55 27,89 16,00 16,00 

12 CSR 44 
branca 

Fundamental incompleto 65,2 1,52 28,22 12,50 14,50 

13 EONP 47 
Não branca 

Médio incompleto 65,0 1,60 25,39 14,50 13,50 

14 LPS 19 
branca 

Médio completo 60,0 1,58 24,03 12,50 13,00 

15 RAB 31 
branca 

Médio completo 54,0 1,54 22,77 18,50 18,50 

16 BAGF 31 
branca 

Médio completo 65,0 1,61 25,08 15,50 13,75 

17 SC 42 
branca 

Médio completo 67,2 1,50 29,87 17,25 16,25 

18 ECA 27 
branca 

Superior completo 59,0 1,56 24,24 11,50 13,00 

19 MECL 39 
branca 

Fundamental completo 76,5 1,68 27,10 14,50 15,00 

20 CAA 20 
Não branca 

Médio incompleto 76,5 1,62 29,15 15,50 15,75 

21 RMS 45 
branca 

Médio completo 58,5 1,51 25,66 16,00 16,00 

22 AAM 35 
branca 

Superior incompleto 65,8 1,55 27,39 13,00 13,25 

23 VCSS 31 
branca 

Médio completo 63,5 1,59 25,12 13,75 12.50 

24 APM 20 
branca 

Superior incompleto 65,0 1,55 27,06 16,00 16,00 

25 SCGS 36 
branca 

Superior incompleto 71,3 1,55 29,70 17,00 16,50 

26 MPS 41 
Não branca 

Fundamental incompleto 58,0 1,46 27,20 14,50 15,00 

27 MJMR 22 
branca 

Médio incompleto 73,5 1,62 28,30 15,50 14,25 

28 CRP 35 
branca 

Médio completo 70,0 1,53 29,90 16,50 17,50 

Média --- 34,30 
--- 

--- 65,72 1,57 26,48 15,00 15,05 
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Quadro 5: Dados sócio-demográficos e avaliação das mamas do grupo 

estudo 

protocolo Iniciais idade cor instrução peso altura IMC 
Sacchini 
direita 

Sacchini 
esquerda 

1 LCP 29 
branca 

Médio completo 52,00 1,43 25,42 13,00 12,75 

2 KEP 22 
branca 

Médio incompleto 54,50 1,56 22,39 12,50 13,25 

3 LCP 18 
branca 

Médio completo 54,00 1,59 21,35 13,00 12,75 

4 SCLM 22 
Não branca 

Médio incompleto 68,00 1,68 24,09 20,00 19,50 

5 ZFT 39 
branca 

Superior completo 65,00 1,62 24,76 11,50 12,00 

6 AAF 31 
branca 

Médio completo 68,50 1,68 24,27 12,00 13,00 

7 AMR 22 
branca 

Superior incompleto 61,00 1,64 22,67 13,50 13,50 

8 MFPF 31 
branca 

Médio completo 66,70 1,50 29,64 12,50 13,50 

9 LAP 44 
branca 

Médio incompleto 71,30 1,55 29,67 21,50 21,00 

10 ECSF 30 
Não branca 

Médio incompleto 65,80 1,56 27,03 16,50 15,50 

11 GPS 25 
branca 

Superior incompleto 60,50 1,58 24,23 14,00 13,00 

12 ACNC 22 
branca 

Superior incompleto 56,60 1,58 22,67 12,00 12,00 

13 RGSS 34 
Não branca 

Médio completo 62,80 1,50 27,91 12,00 11,50 

14 RCAP 34 
branca 

Médio completo 57,50 1,54 24,24 12,50 12,00 

15 MHSS 37 
Não branca 

Médio completo 65,50 1,52 28,35 22,00 23,50 

16 RFS 38 
branca 

Fundamental incompleto 69,60 1,62 26,52 14,00 15,00 

17 ALMP 39 
branca 

Fundamental incompleto 71,00 1,59 28,08 15,50 15,00 

18 KMP 27 
branca 

Médio completo 61,60 1,63 23,18 13,50 13,50 

19 DCP 34 
branca 

Médio completo 57,00 1,56 23,42 13,00 13,00 

20 RFSR 39 
branca 

Médio completo 69,60 1,62 26,52 14,00 15,00 

21 LAZSA 55 
branca 

Fundamental completo 81,50 1,66 29,57 18,50 20,00 

22 FSV 23 
branca 

Médio completo 50,20 1,45 23,87 13,00 13,00 

23 DGF 24 
branca 

Médio completo 68,50 1,53 29,26 12,50 13,00 

24 LP 33 
branca 

Fundamental incompleto 75,50 1,60 29,49 14,50 14,75 

25 LM 35 
branca 

Médio completo 67,50 1,57 27,38 16,25 15,25 

26 MJCS 20 
branca 

Médio completo 68,50 1,55 28,51 21,00 20,00 

27 GDV 19 
branca 

Superior incompleto 65,00 1,57 26,37 17,50 17,00 

28 MAOG 42 
branca 

Fundamental completo 56,50 1,48 25,79 13,00 12,00 

29 VLGV 55 
branca 

Médio completo 66,20 1,58 26,51 17,25 18,00 

30 MACS 35 
branca 

Médio completo 63,00 1,50 28,00 17,00 18,00 

Média --- 31,90 
--- 

--- 64,03 1,56 26,03 14,96 15,04 
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Quadro 6: Resultados dos escores SF36 e SF6D do grupo controle no dia 

inicial 

  

 

ESCORE  SF-36 CONTROLE INICIAL    

CF AF DOR EGS VIT AS AE SM Questão 2 

SF6D 
(utility) 

1 

75 0 31 52 40 50,00 0,00 40 3 0,60 

2 

20 0 41 15 10 25,00 0,00 12 3 0,43 

3 

95 100 84 47 75 87,50 100,00 80 2 0,82 

4 

55 0 51 47 40 50,00 33,33 44 4 0,61 

5 

80 100 51 42 55 62,50 100,00 36 3 0,68 

6 

80 50 41 82 60 87,50 33,33 56 3 0,63 

7 

50 100 41 97 25 66,66 100,00 24 4 0,60 

8 

55 100 52 100 70 75,00 66,66 88 1 0,64 

9 

45 50 31 37 30 50,00 100,00 56 2 0,58 

10 

35 100 41 72 5 75,00 100,00 16 2 0,39 

11 

70 0 31 67 85 62,50 0,00 100 1 0,69 

12 

40 0 41 82 60 62,50 100,00 68 2 0,55 

13 

10 100 41 85 55 100,00 100,00 76 1 0,61 

14 

70 75 42 82 40 75,00 33,33 68 1 0,53 

15 

85 100 41 77 80 50,00 100,00 76 1 0,71 

16 

65 0 31 45 35 50,0 33,33 32 2 0,51 

17 

95 100 61 82 70 100,00 100,00 92 3 0,85 

18 

50 0 44 67 35 52,50 0,00 40 3 0,42 

19 

25 0 22 50 40 37,50 0,00 40 3 0,51 

20 

45 0 31 82 40 50,00 0,00 28 3 0,49 

21 

55 50 31 57 65 87,50 100,00 76 4 0,64 

22 

85 50 62 72 70 100,00 100,00 80 3 0,82 

23 

70 100 72 92 55 37,50 100,00 84 3 0,75 

24 

80 75 51 52 40 62,50 0,00 56 3 0,66 

25 

45 50 51 87 25 75,00 66,66 60 3 0,64 

26 

95 75 62 67 60 62,50 66,66 68 4 0,77 

27 

45 50 24 67 75 50,00 33,33 56 4 0,51 

28 

70 25 32 72 35 25,0 0,00 44 2 0,58 
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Quadro 7: Resultados dos escores SF-36 e SF-6D do grupo estudo no dia 

inicial 

 

 

 

 

 

 
ESCORE  SF-36 ESTUDO INICIAL    

CF AF DOR EGS VIT AS AE SM Questão 2 

SF6D 
(utility) 

1 
90 0 62 67 50 50,00 0,00 32 2 0,58 

2 
80 50 22 52 85 62,00 66,66 64 3 0,59 

3 
75 100 74 80 75 87,00 66,00 80 1 0,75 

4 
65 25 10 77 20 12,50 33,33 44 1 0,46 

5 
90 0 22 87 60 75,00 0,00 76 3 0,58 

6 
25 100 84 82 75 62,50 100,00 56 3 0,58 

7 
95 100 22 82 35 87,50 100,00 52 3 0,60 

8 
85 0 62 87 65 75,00 0,00 64 3 0,68 

9 
75 0 72 52 50 87,50 0,00 64 2 0,62 

10 
80 50 52 42 5 37,50 66,66 20 4 0,51 

11 
75 100 52 67 40 50,00 66,00 44 2 0,67 

12 
100 100 72 100 75 62,50 0,00 80 3 0,75 

13 
15 0 0 20 20 50,00 0,00 40 4 0,45 

14 
80 0 31 52 25 37,50 100,00 36 3 0,51 

15 
70 0 31 70 55 75,00 0,00 72 3 0,64 

16 
95 100 72 62 85 100,00 100,00 84 3 0,83 

17 
20 0 31 37 35 37,50 0,00 24 4 0,46 

18 
80 75 41 67 40 50,00 33.33 52 3 0,54 

19 
85 100 62 82 80 100,00 100,00 88 3 0,82 

20 
95 100 52 97 60 50,00 33,33 56 3 0,63 

21 
65 100 51 72 100 100,00 100,00 96 3 0,81 

22 
60 100 51 52 75 100,00 100,00 80 3 0,81 

23 
35 0 22 67 30 37,50 0,00 28 3 0,50 

24 
40 75 31 82 45 37,50 66,66 44 3 0,57 

25 
75 0 51 47 55 62,50 66,66 44 4 063 

26 
60 100 61 67 75 100,00 100,00 88 3 0.,79 

27 
75 100 51 87 85 87,50 100,00 88 3 0,73 

28 
70 100 41 82 80 100,00 66,66 64 3 0,69 

29 
25 0 22 37 30 62,50 66,66 80 4 0,54 

30 
65 75 41 52 45 75,00 0,00 48 1 0,57 
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Quadro 8: Resultados dos escores SF-36 e SF-6D do grupo controle com 

três meses 

 

  

 
ESCORE  SF-36 CONTROLE 3 MESES    

CF AF DOR EGS VIT AS AE SM Questão 2 

SF6D 

(utility) 

1 
70 25 52 47 40 62,50 0,00 40 4 0,47 

2 
25 75 41 72 35 100,00 100,00 68 4 0,70 

3 
95 100 72 52 45 100,00 100,00 72 2 0,82 

4 
50 0 51 52 55 50,00 0,00 64 3 0,68 

5 
80 75 51 52 35 62,50 100,00 32 3 0,68 

6 
55 0 31 87 45 37,50 0,00 48 2 0,53 

7 
65 100 41 67 50 75,00 100,00 68 4 0,70 

8 
45 50 41 97 50 50,00 33,33 68 1 0,60 

9 
45 25 10 47 20 25,00 0,00 32 2 0,46 

10 
75 50 22 47 0 25,00 0,00 16 3 0,47 

11 
40 0 22 67 50 75,00 100,00 48 2 0,64 

12 
30 0 41 87 50 50,00 100,00 64 3 0,62 

13 
95 0 41 100 70 100,00 0,00 72 1 0,70 

14 
65 75 41 92 60 37,50 33,33 88 3 0,64 

15 
75 100 64 82 65 62,50 66,66 44 3 0,63 

16 
40 0 22 55 15 25,00 0,00 24 3 0,43 

17 
95 100 84 87 85 100,00 100,00 76 3 0,83 

18 
80 0 31 77 40 62,50 0,00 40 3 0,53 

19 
85 100 52 67 75 75,00 33,33 64 3 0,77 

20 
65 75 31 72 25 50,00 100,00 40 36 0,58 

21 
75 100 52 42 65 100,00 100,00 60 4 0,71 

22 
60 0 41 62 60 75,00 100,00 52 2 0,57 

23 
60 100 64 100 90 62,50 66,66 80 3 075 

24 
75 50 51 47 45 75,00 66,66 52 3 0.67 

25 
65 100 41 82 85 100,00 100,00 44 3 0,68 

26 
90 75 51 92 40 100,00 100,00 92 3 0,81 

27 
50 75 22 72 55 62,50 100,00 21 3 0,66 

28 
70 50 51 72 40 25,00 66,66 32 2 0,58 
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Quadro 9: Resultados dos escores SF-36 e SF-6D do grupo estudo com 

três meses 

  

 
ESCORE  SF-36 ESTUDO 3 MESES    

CF AF DOR EGS VIT AS AE SM Questão 2 

SF6D 
(utility) 

1 
40 100 100 52 55 100,00 100,00 40 1 0,74 

2 
55 75 41 52 30 50,00 66,66 28 3 0,51 

3 
95 75 74 82 80 87,00 100,00 68 1 0,70 

4 
70 100 60 100 90 75,00 66,66 88 1 0,72 

5 
100 100 62 100 80 87,50 100,00 84 1 0,88 

6 
95 100 84 82 90 100,00 100,00 80 2 0,89 

7 
90 75 84 72 55 75,00 100,00 68 3 0,70 

8 
80 25 100 97 85 100,00 33,33 72 1 0,81 

9 
90 100 62 92 90 100,00 100,00 88 1 0,85 

10 
95 75 100 97 90 100,00 66,66 72 1 0,89 

11 
75 75 75 87 60 100,00 66.66 68 2 0,68 

12 
95 50 100 92 35 37,50 0,00 56 3 0,67 

13 
15 0 22 10 30 25,00 0,00 48 5 0,51 

14 
80 75 74 97 75 100,00 100,00 88 1 0,77 

15 
30 50 74 85 50 62.50 66,66 56 1 0,72 

16 
100 100 100 52 95 50,00 100,00 100 1 0,87 

17 
20 50 41 67 55 75,00 100,00 56 2 0,61 

18 
70 25 51 72 50 25,00 0,00 56 3 0,53 

19 
90 100 100 20 90 100,0 100,00 88 1 0,88 

20 
100 100 31 97 90 37,50 0,00 60 2 0,82 

21 
85 0 100 67 100 100,00 0,00 64 1 0,82 

22 
95 100 100 67 75 100,00 100,00 68 2 0,81 

23 
80 0 32 62 30 37,50 0,00 12 3 0,51 

24 
100 100 100 97 90 100,0 100,00 88 1 0,97 

25 
75 0 41 57 50 87,50 66,66 68 2 0,58 

26 
80 100 74 87 80 100,00 100,00 80 2 0,83 

27 
80 75 84 95 75 100,00 100,00 88 3 0,83 

28 
100 100 100 92 65 75,00 100,00 76 1 0,91 

29 
40 0 22 25 30 37,50 0,00 40 5 0,50 

30 
70 0 62 95 65 100,00 0,00 68 1 0,00 



 

 

  Apêndices 

126 

Quadro 10: Resultados dos escores SF-36 e SF-6D do grupo controle com 

seis meses 

 

  

 
ESCORE SF-36 CONTROLE 6 MESES    

CF AF DOR EGS VIT AS AE SM Questão 2 

SF6D 
(utility) 

1 
65 25 41 47 40 62,50 33,33 44 3 0,61 

2 
20 50 22 60 45 75,00 33.,33 48 4 0,63 

3 
100 100 72 57 60 75,00 66,66 76 2 0,75 

4 
70 25 51 57 60 50,00 0,00 40 3 0,61 

5 
80 100 41 52 45 75,00 100,00 48 3 0,63 

6 
75 75 42 92 70 87,50 33,33 76 2 0,75 

7 
65 100 41 72 25 50,00 100,00 44 4 0,61 

8 
65 100 62 100 60 37,50 100,00 68 1 0,72 

9 
30 0 10 25 15 25,00 0,00 20 3 0,48 

10 
55 75 41 62 5 50,00 100,00 52 3 0,63 

11 
45 0 31 52 15 37,50 0,00 8 3 0,42 

12 
35 0 62 87 50 50,00 0,00 44 3 0,63 

13 
100 100 74 100 85 100,00 100,00 76 1 0,88 

14 
60 100 41 97 55 37,50 66,66 68 3 0,67 

15 
80 100 74 82 70 75,00 100,00 40 3 0,72 

16 
75 0 24 35 20 50,00 0,00 24 4 0,52 

17 
95 100 84 97 85 100,00 100,00 96 1 0,83 

18 
80 0 41 82 45 50,00 33,33 44 2 0,60 

19 
90 100 62 62 65 62,50 66,66 44 3 0,81 

20 
65 25 52 72 55 37,50 0,00 32 3 0,53 

21 
45 100 52 42 35 50,00 100,00 52 4 0,58 

22 
35 25 51 67 50 50,00 33,33 60 3 0,58 

23 
80 100 100 97 85 75,00 100,00 88 1 0,85 

24 
80 100 51 77 60 100,0 100,00 80 2 0,82 

25 
70 100 84 87 65 100,00 100,00 88 2 0,73 

26 
80 50 51 92 55 37,50 33,33 44 4 0,61 

27 
30 50 22 47 35 37,50 66,66 36 3 0,51 

28 
75 75 22 62 40 50,00 100,00 36 3 0,57 
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Quadro 11: Resultados dos escores SF-36 e SF-6D do grupo estudo com 

seis meses 

  

 
ESCORE  SF-36 ESTUDO 6 MESES    

CF AF DOR EGS VIT AS AE SM Questão 2 

SF6D 
(utility) 

1 
70 100 100 67 65 100,00 100,00 44 1 0,77 

2 
20 100 74 47 45 62,50 100,00 44 2 0,52 

3 
85 100 64 85 90 75,00 100,00 72 1 0,76 

4 
35 75 41 97 65 75,0 0,00 52 1 0,60 

5 
100 100 74 100 65 62,50 0,00 76 1 0,74 

6 
95 50 74 77 55 75,00 0,00 56 4 0,68 

7 
90 100 74 67 50 75,00 100,00 68 2 0,80 

8 
70 50 51 87 50 75,00 0,00 76 3 0,67 

9 
100 100 52 90 60 100,0 100,00 88 1 0,91 

10 
100 100 100 92 95 100,00 100,00 100 1 0,97 

11 
85 100 62 67 10 87,50 100,00 40 3 0,78 

12 
100 100 100 95 85 100,00 66,66 84 3 0,88 

13 
15 0 0 15 40 50,00 100,00 56 5 0,52 

14 
95 100 74 92 65 100,00 100,00 64 1 0,80 

15 
70 100 84 92 85 75,00 100,00 68 1 0,75 

16 
100 100 100 77.5 100 100,00 100,00 100 2 0,94 

17 
30 25 41 72 60 75,00 33,33 72 3 0,54 

18 
75 25 41 80 20 25,00 0,00 20 4 0,53 

19 
95 100 74 17 90 100,00 100,00 92 2 0,85 

20 
100 100 74 100 80 87.50 0,00 80 1 0,82 

21 
85 100 62 60 100 100,00 100,00 100 1 0,88 

22 
30 100 84 72 80 100,00 100,00 80 0 0,81 

23 
95 25 32 62 30 37,50 0,00 12 2 0,51 

24 
95 100 100 77 100 100,00 100,00 84 2 0,89 

25 
15 0 51 12 45 62,50 33,33 56 2 0,44 

26 
80 100 84 77 85 75,00 100,00 68 1 0,81 

27 
80 100 84 85 80 100,00 66,66 88 1 0,76 

28 
75 100 62 77 85 62,50 100,00 68 1 0,65 

29 
95 100 84 87 95 87,50 100,00 96 2 0,80 

30 
70 100 72 65 85 75,00 100,00 84 1 0,76 
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Quadro 12: Tabulação de custos (geral) 
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Anexo I. Comitê de Ética 

 

 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar – conj. 14 - CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539.7162 

São Paulo, 5 de dezembro de 2008. 
CEP 1788/08 

IImo(a). Sr(a). 

Pesquisador(a) CARLOS DELANO MUNDIM ARAÚJO 

Co-Investigadores: Daniela Francescato Veiga (Orientadora) 

Disciplina/Departamento: Cirurgia Plástica/Cirurgia da Universidade Federal de São 

Paulo/Hospital São Paulo 

Patrocinador: Recursos Próprios. 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: “Custo efetividade no tratamento da hipertrofia 

mamária”. 

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: ESTUDO CLÍNICO OBSERVACIONAL – 

COM INTERVENÇÃO -. 

RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: Risco médio, desconforto moderado. 

FUNDAMENTOS E RACIONAL: Fundamentação adequada. 

MATERIAL E MÉTODO: Materiais e métodos adequadamente descritos. 

TCLE: Apresentado adequadamente, de acordo com a Res 196/96. 

DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo. 

CRONOGRAMA: 6 meses. 

OBJETIVO ACADÊMICO: Doutorado. 

ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 30/11/2009 e 

30/11/2010. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 

ANALISOU e APROVOU o projeto de pesquisa referenciado. 

 

1. Comunicar  toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. 

Nestas 

circunstâncias a inclusão de pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do 

Comitê, após análise das mudanças propostas. 

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o 

desenvolvimento do estudo. 

3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 

5 anos para possível auditoria dos órgãos competentes. 

Atenciosamente,  

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestan Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo 
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Anexo II. Registro de ensaio clínico 
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Anexo III. Medida de Sacchini 
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Anexo IV. Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida SF-

36. 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer 

suas atividades da vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como 

indicado. Caso você esteja inseguro em responder, por favor, tente responder o 

melhor que puder. 

1.Em geral, você diria que sua saúde é:  

(circule uma) 

                                                                                                                              

 

 

 

2.Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, 

agora? 

(circule uma)  

Muito melhor 

 

Um pouco melhor Quase a mesma Um pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

 

  

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito ruim 

1 2 3 4 5 
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3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer 

essas atividades? Neste caso, quanto? 

                                                                                           (circule um número em 

cada linha) 

Atividades 

Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, 

dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo 

algum 

a)  Atividades vigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, praticar esportes árduos 

 

1 

 

2 

 

3 

b)   Atividades moderadas, tais como mover uma 

mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a 

casa 

 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 

 

1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 

 

1 2 3 

e)  Subir um lance de escada 

 

1 2 3 

f)  Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 

 

1 2 3 

g)  Andar mais de 1 quilômetro 

 

1 2 3 

h)  Andar vários quarteirões 

 

1 2 3 

i)  Andar um quarteirão 

 

1 2 3 

j)  Tomar banho ou vestir-se 

 

1 2 3 
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4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como 

conseqüência de sua saúde física?               

 

(circule uma em cada linha) 

 SIM NÃO 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava 

ao seu trabalho ou a outras atividades? 

 

 

1 

 

2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 

 

1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 

atividades? 

 

 

1 

 

2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 

atividades (necessitou de um esforço extra)? 

 

 

1 

 

2 

 

5.Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com o seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de 

algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

                                                                                    (circule uma em cada linha) 

 SIM NÃO 

a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu               trabalho  ou a outras atividades? 

 

 

1 

 

2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 

 

1 2 

c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz? 

 

 

1 

 

2 
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6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, 

em relação à família, vizinhos, amigos ou em grupo? 

                                                                                                      (circule uma) 

De forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

                                                                                                          (circule uma) 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu 

trabalho normal(incluindo tanto o trabalho fora de casa quanto dentro 

de casa)? 

                                                                                                           (circule uma) 

De maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 

com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê 

uma resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente (em 

relação às últimas 4 semanas).(circule um número para cada linha) 
  

Todo 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

 

Nunca 

a)Quanto tempo você tem 

se sentido cheio de vigor, 

cheio de vontade, cheio de 

força? 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

b)Quanto tempo você tem 

se sentido uma pessoa  

muito nervosa? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

c)Quanto tempo você tem 

se sentido tão deprimido 

que nada pode animá-lo? 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

d)Quanto tempo você tem 

se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

e)Quanto tempo você tem 

se sentido com muita 

energia? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

f)Quanto tempo você tem 

se sentido desanimado e 

abatido? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

g)Quanto tempo você tem 

se sentido esgotado? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

h)Quanto tempo você  tem 

se sentido uma pessoa 

feliz? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

i)Quanto tempo você tem 

se sentido cansado? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

  



 

 

  Anexos 

138 

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas  emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como 

visitar amigos, parentes, etc.)? 

 (circule uma) 

Todo o tempo A maior parte 

do tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 (circule um número em cada linha) 

 

 

Definitiva

-mente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva

-mente 

falso 

a)Eu costumo adoecer 

um pouco mais 

facilmente que as 

outras pessoas 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

b)Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

c)Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 

 

1 2 3 4 5 

d)Minha saúde é 

excelente 

 

1 2 3 4 5 
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Anexo V. Pontuação do Questionário SF-36: 

 

Questão Pontuação 

01 1 => 5,0        2 => 4,4      3 => 3,4       4 => 2,0        5 => 1,0 

 

02 Soma Normal 

 

03 Soma Normal 

 

04 Soma Normal 

 

05 Soma Normal 

 

06 1 => 5,0         2 => 4,0      3 => 3,0       4 => 2,0       5 =>  1,0 

 

07 1 => 6,0      2  => 5,4     3 => 4,2      4 => 3,1      5 => 2,2    6 => 1,0 

 

 

08 

Se 8 => 1    e   7 => 1              =================  6 

Se 8 => 1    e   7 =>  2  a  6     =================  5 

Se 8 =>  2   e   7 =>  2  a  6     =================  4 

Se 8 => 3    e   7 =>  2  a  6     =================  3 

Se 8 => 4    e   7 =>  2  a  6     =================  2 

Se 8 => 5    e   7 =>  2  a  6     =================  1 

 

Se a questão 7 não for respondida, o escore da questão 8 passa a ser o 

seguinte: 

1 => 6,0 

2 => 4,75 

3 => 3,5 

4 => 2,25 

5 => 1,0 

 

09 a, d, e, h = valores contrários  (1=6,   2=5,   3=3,   4=3,   5=2,   6=1) 

 

Vitalidade = a + e + g + i                  Saúde Mental = b + c + d + f + h 

 

10 Soma Normal 

 

11 a, c = valores normais 

b, d = valores contrários (1=5,   2=4,   3=3,   4=2,   5=1) 
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Anexo VI. Cálculo da Escala (0 a 100): 

 

Domínio Questão Limites Variação 

Capacidade Funcional 3 

(a+b+c+d+e+f+g+h+i+

j) 

10 - 30 20 

Aspectos Físicos 4 

(a+b+c+d) 

4  -  8 4 

Dor 7 + 8 

 

2  - 12 10 

Estado Geral de Saúde 1 + 11 

 

5  - 25 20 

Vitalidade 9 

(a+e+g+i) 

4  - 24 20 

Aspectos Sociais 6 + 10 2  - 10 8 

 

Aspecto Emocional 5 

(a+b+c) 

3  -  6 3 

 

Saúde Mental 9 

(b+c+d+f+h) 

5  - 30 25 

 

 

Escala: 

Item = [ Valor obtido – Valor mais baixo ]  x  100 

                               Variação 

 

Ex.:   Capacidade funcional = 21                       21 – 10  x  100  =  55 

          Valor mais baixo = 10                                  20 

Obs.:  A questão nº 2 não entra no cálculo dos domínios. 

Dados perdidos: 

Se responder mais de 50% = substituir o valor pela média 
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Anexo VII. Autorização da diretoria do Hospital Clínicas Samuel Libânio 
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Anexo VIII: Questões do SF-36 utilizadas no software SF-6D. 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer 

suas atividades da vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como 

indicado. Caso você esteja inseguro em responder, por favor, tente responder o 

melhor que puder. 

1.Em geral, você diria que sua saúde é:  

(circule uma) 

                                                                                                                              

 

 

 

2.Comparada há um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, 

agora? 

(circule uma)  

Muito melhor 

 

Um pouco melhor Quase a mesma Um pouco pior Muito pior 

1 2 3 4 5 

 

  

Excelente Muito boa Boa Ruim Muito ruim 

1 2 3 4 5 SF1 

SF2 
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3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer 

essas atividades? Neste caso, quanto? 

                                                                                          

  (circule um número em cada linha) 

Atividades 

Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, 

dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo 

algum 

SF3 a)  Atividades vigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, praticar esportes árduos 

 

1 

 

2 

 

3 

SF4 b)   Atividades moderadas, tais como mover uma 

mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a 

casa 

 

1 2 3 

SF5 c) Levantar ou carregar mantimentos 

 

1 2 3 

SF6 d) Subir vários lances de escada 

 

1 2 3 

SF7 e)  Subir um lance de escada 

 

1 2 3 

SF8 f)  Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 

 

1 2 3 

SF9 g)  Andar mais de 1 quilômetro 

 

1 2 3 

SF10 h)  Andar vários quarteirões 

 

1 2 3 

SF11 i)  Andar um quarteirão 

 

1 2 3 

SF12 j)  Tomar banho ou vestir-se 

 

1 2 3 

Função física ou capacidade funcional 
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4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com o seu trabalho ou com alguma atividade diária regular, como 

conseqüência de sua saúde física?               

 

(circule uma em cada linha) 

 SIM NÃO 

SF13 e) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava 

ao seu trabalho ou a outras atividades? 

 

 

1 

 

2 

SF14 f) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 

 

1 2 

SF15 g) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 

atividades? 

 

 

1 

 

2 

SF16 h) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 

atividades (necessitou de um esforço extra)? 

 

 

1 

 

2 

 

5.Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com o seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de 

algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso)? 

                                                                                    (circule uma em cada linha) 

 SIM NÃO 

SF17 a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao 

seu               trabalho  ou a outras atividades? 

 

 

1 

 

2 

SF18 b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 

 

1 2 

SF19 c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz? 

 

 

1 

 

2 

SF15 e SF18= Desempenho físico ou limitação 

global 
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6.Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, 

em relação à família, vizinhos, amigos ou em grupo? 

                                                                                                      (circule uma) 

De forma 

nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

SF20 1 2 3 4 5 

 

7.Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 

                                                                                                          (circule uma) 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

SF21 1 2 3 4 5 6 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com o seu 

trabalho normal(incluindo tanto o trabalho fora de casa quanto dentro 

de casa)? 

                                                                                                           (circule uma) 

De maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

SF22 1 2 3 4 5 

 

 

SF21 E SF 22= DOR OU DOR TOTAL
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9. Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 

com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê 

uma resposta que mais se aproxime da maneira como você se sente (em 

relação às últimas 4 semanas).(circule um número para cada linha) 

  

Todo 

tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

 

Nunca 

SF23 a)Quanto tempo você 

tem se sentido cheio de 

vigor, cheio de vontade, 

cheio de força? 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

SF24 b)Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa  muito nervosa? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

SF25  

c)Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada pode 

animá-lo? 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

SF26 d)Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SF27 e)Quanto tempo você 

tem se sentido com muita 

energia? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SF28 f)Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado e abatido? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SF29 g)Quanto tempo você 

tem se sentido esgotado? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SF30 h)Quanto tempo você  

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SF31 i)Quanto tempo você tem 

se sentido cansado? 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

SF 24 E SF28 = SAÚDE MENTAL
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SF27 = VITALIDADE 
10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou 

problemas  emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como 

visitar amigos, parentes, etc.)? 

 (circule uma) 

Todo o tempo A maior parte 

do tempo 

Alguma parte 

do tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

SF32 1 2 3 4 5 

SF32= ASPECTOS SOCIAIS OU FUNÇÃO 

SOCIAL 
 

11. O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 (circule um número em cada linha) 

 

 

Definitiva

-mente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva

-mente 

falso 

SF33 a)Eu costumo adoecer 

um pouco mais 

facilmente que as 

outras pessoas 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

SF34 b)Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

SF35 c)Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 

 

1 2 3 4 5 

SF36 d)Minha saúde é 

excelente 

 

1 2 3 4 5 
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GABARITO DO SF-6D 

Conforme está assinalado no questionário acima, as perguntas do SF-36 usadas 

para construir o SF-6D foram as seguintes: perguntas 1, 2 e 10 da função física; 

pergunta 3 do desempenho físico; pergunta 2 do desempenho emocional; 

pergunta 2 da função social;ambas as perguntas da dor; pergunta 1 ligeiramente 

alterada e pergunta 4 da saúde mental; pergunta 2 da vitalidade. Da dimensão 

saúde em geral não foi escolhida qualquer pergunta, o mesmo acontecendo à 

pergunta referente à alteração do estado de saúde. 

 

6 DOMÍNIOS OU DIMENSÕES: 

1-- FUNÇÃO FISICA OU CAPACIDADE FUNCIONAL SF3/SF4/SF12. 

PODE GERAR ATÉ 6 NÍVEIS. 

2--DESEMPENHO FÍSICO OU LIMITAÇÃO GLOBAL SF15/ SF18. PODE 

GERAR ATÉ 4 NÍVEIS. 

3--ASPECTOS SOCIAIS OU FUNÇÃO SOCIAL SF32. PODE GERAR ATÉ 

5 NÍVEIS. 

4--DOR OU DOR TOTAL SF21/ SF22. PODE GERAR ATÉ 6 NÍVEIS.. 

5--SAÚDE MENTAL  SF24/ SF28. PODE GERAR ATÉ 5 NÍVEIS.. 

6-- VITALIDADE SF 27. PODE GERAR ATÉ 5 NÍVEIS. 

 

Os seis estados de saúde definidos pelo SF-6D, variam das combinações  dos  

seis níveis  do melhor (111111) para o pior (645655) estado de saúde. 

Certas combinações tem mesma equivalência por ex: função física com 113 tem 

equivalência a 213 determinada por standard gamble e portanto são consideradas 

nível 4. 

 

GUIA PRÁTICO PARA USO DO SOFTWARE 

 

1. ABRIR SF CONVERTER 

2. ESCOLHER A VERSAO DO SF 3 USADA NO PRIMEIRO CAMPO 

3. PREENCHER SEU N NO CAMPO ABAIXO 

4. CLICAR GENERATE UTILITIES 
 

 

  



 

 

  Anexos 

149 

Anexo IX. Autorização do uso do SF-6D 

 
 

21 September 2009 

Dr Carlos Delano Mundim Araújo 

Federal University of Sao Paulo 

Rua Napoleão de Barros 715 

4 andar--Secretaria da Disciplina de Cirurgia Plástica da UNIFESP – Vila 

São Paulo 

MG 04024-002 

BRAZIL 

Dear Dr. Mundim Araujo 

 

ESTIMATING A PREFERENCE-BASED INDEX FROM THE SF-6D 

 

Thank you for requesting a non-commercial SF-6D licence to use in 

conjunction with your study entitled ‘Cost-effectiveness of reduction 

mammaplasty’. 

Please find attached your copy of the SF-6D programme in SPSS and 

SAS format.   The SPSS and SAS files attached are the values most 

widely used to date in the literature.  However, there are excel 

programmes available that produce alternative SF-6D estimates based 

either on rank/ordinal data or estimating using Bayesian techniques.  

Please contact me if you would like one or both of these programmes for 

no extra charge.  Further details of these programmes are on our website:  

http://www.shef.ac.uk/scharr/sections/heds/mch/sf-6d/faqs.html. 

Yours sincerely 

Liz Metham 

PA to Professor John Brazier 

Health Economics and Decision Science 
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Anexo X- Tela inicial para conversão do SF-36 em SF-6D no Excell 
 

  

      

ScHARR SF-36 to SF-6D utility 
score converter           

      

Using ordinal and standard gamble 
health state valuation models     

                              

                              

                              

SF-36 
version 2 sf36v1US     

 

          

                      
Number of 
observations 28     

 

            

                        

                        

                              

                              

                              
This programme produces utility scores for the SF-6D using SF-36 data using ordinal 
and standard gamble health state valuation models           

Developed by J Madan and D Rowen                       
QALY estimates using an ordinal health state valuation model by McCabe C, Brazier 
J, Gilks P, Tsuchiya A, Roberts J, O'Hagan A, Stevens K           
Rerer to McCabe C, Brazier J, Gilks P, Tsuchiya A, Roberts J, O'Hagan A, Stevens K (2006) 
Using rank data to estimante health state utility models. Journal of Health Economics, 25: 418-
431. 
QALY estimates using a standard gamble health state valuation model from Brazier JE, Roberts 
JR, (2004) The estimation of a preference-based index from the SF-12. Medical Care, 42: 851-
859.  
Missing or out of range values should be 
coded as 9                       

                              

                              
Instructio
ns                           

1 
Paste all SF-36 item level data into the InputOutput sheet 
using the columns labelled sf1 to sf36                 

2 

On the FrontSheet select the SF-36 version (see the separate file 
choosing_the_correct_algorithm_excel for further guidance) and enter the number of 
observations in your dataset 

3 
On the FrontSheet click the 
'Generate Utilities' button                       

4 
The SF-6D QALY estimates are reported in the InputOutput sheet under the 
headings 'Standard gamble health state valuation' and 'Ordinal health state valuation'     

5 
To re-run the algorithm on the FrontSheet click the 'Clear 
SF-36 data' button and start again                 
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 Glossário 

 

Algoritmo – seqüência de instruções bem definidas para ser executada pelo 

computador. Diferentes algoritmos podem executar a mesma tarefa. 

 

Capabilities – termo criado por Amartya Sen, que considera importante a 

saúde individual em detrimento da saúde coletiva do Welfare State.  

 

Custo – valor de todos os recursos gastos na produção de um bem 

ou serviços. 

 

Centro de custos – setor de uma instituição que possui gastos 

mensuráveis. Não existe a necessidade do centro de custos acompanhar a 

estrutura formal da instituição (organograma). Muitas vezes é oportuno 

agrupar ou separar determinados setores para apuração dos custos. 

 

Custo direto – custo apropriado diretamente ao produto ou serviço 

prestado, não sendo necessária nenhuma metodologia de rateio. É 

apropriado aos produtos ou serviços por meio de alguma medida de 

consumo (exemplos: mão-de-obra direta, material, medicamentos, etc.).  

 

Custo indireto – parcela do custo total que não pode ser identificada 

diretamente em um produto ou serviço específico, porque depende dos 

critérios de rateio e está relacionada com um ou mais produtos ou serviços 

(exemplos: aluguel, energia, água, telefone e combustível).  
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Desembolso – pagamento resultante das aquisições dos bens e serviços 

(exemplo: pagamento de aquisição de um lote de fios cirúrgicos). 

 

 Despesa – montante de recursos gastos, num determinado período, que 

não está diretamente relacionado com a atividade fim. A despesa pode ser 

apropriada ou não, no produto/serviço, sob a forma de custo indireto 

(exemplos: salários da administração, telefone, aluguel). 

 

Eficaz-- produção de um bem ou tratamento que funcione. 

 

Efetivo-- produção de um bem ou tratamento que funcione no mundo real, 

na prática do dia-a-dia. 

 

Eficiente-- produção de um bem ou tratamento com menor custo possível. 

 

Gasto-- despesa com bens ou serviços adquiridos. Refere-se também ao 

sacrifício econômico para obtenção de um produto ou serviço qualquer, não 

importa a origem dos recursos, representado por entrega ou promessa de 

ativos; independente de ter efetuado o pagamento. 

 

Gestão de custos-- ação de gerir meios e recursos técnicos, metodológicos 

e funcionais, para gerar informação sobre custos e subsidiar a avaliação de 

desempenho.  

 

Multiatributo-- ou teoria da utilidade, é uma função matemática, expressa 

sob a forma de utilities, apresentada por uma pontuação em ordem de 
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preferência que assume que tudo é comparável e que existe transitividade 

nas preferências e nas indiferenças. 

 

Preço-- valor monetário por meio do qual um bem ou um serviço é 

comprado e/ou vendido. 

 

Questionário do tipo perfil-- questionário com valor individual (peso) em 

cada dimensão incapaz de agregar ou comparar dimensões. 

 

Questionário do tipo índice (ou preferência) – questionário originado de 

teoria econômica e de decisão, que agrega os pesos individuais de cada 

dimensão capaz de gerar utility. 

 

Teorema de Bayes ou Bayesiano-- Teorema que representa uma das 

primeiras tentativas de modelar de forma matemática a inferência 

estatística, feita por Thomas Bayes. Descreve as incertezas sobre 

quantidades invisíveis de forma probabilística. Incertezas são modificadas 

periodicamente após observações de novos dados ou resultados. 

 

Welfare State-- É o estado de bem-estar social também conhecido como 

Estado-providência,  um tipo de organização política e econômica que 

coloca o Estado (nação) como agente da promoção social e organizador da 

economia. Cabe ao Estado do bem-estar social garantir serviços públicos e 

proteção à população. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bem-estar_social&action=edit&redlink=1
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