MCDA

Análise multicritério de apoio à decisão
para tomada de decisões no setor de saúde
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P ONTOS-CH AV E

A anális e m u lt ic r it é r io d e
apoio à d e c isã o ( M C DA )
facili t a a t o m a d a de
decis õ e s, a b o r d a n d o
objeti vos m ú lt ip lo s e
muitas ve z e s c o n f lit a n t e s

N a á re a de s a úd e, os
m o de l o s d e M C DA p od em
a j ud a r a s at i s f a z er as
d e m a n da s co nf l it an t es
de pa ci e nt e s, p a g ad ores,
p a r t e s co m e rc i ai s
i nt e re s s a d a s, re gu l ad ores
e f o rmu l a d o re s d e
po l í t i ca s

O m od el o MCDA p od e
aj u d ar a ori en t ar as
d ec i s ões d e p ol í t i c as
p ú b l i c as q u e af et am os
t rat am en t os d e s aú d e,
i n c l u i n d o, en t re ou t ras,
as d ec i s ões d e reem b ol s o

A MCDA pr o po r cio na
t ran s p arê ncia à to mada
d e d ec i s õ es e aumenta
a res p on sabilidade do s
t om ad or es de decisão

A NECESSIDADE DE ANÁLISE
MULTICRITÉRIO DE APOIO À
DECISÃO
Em todo o mundo existe uma demanda crescente de

Para garantir o acesso aos tratamentos essenciais, foi proposto

ampliação da cobertura de saúde para toda a sociedade a fim

que todos os países se esforçassem por dedicar pelo menos 5%

de incrementar o bem-estar e a qualidade de vida de forma

de seus PIB à promoção da saúde pública.1

prolongada.

•
•

A prestação de serviços de saúde

Os estados que oferecem diferentes

pública é reconhecida como uma

formas de cobertura de saúde aos seus

responsabilidade primordial dos estados,

cidadãos devem pesar os custos e os

mas é uma responsabilidade que exerce

benefícios de todas as despesas públicas.

uma pressão adicional nos sistemas de

Entretanto, como as expectativas das

saúde com recursos limitados

pessoas em relação aos cuidados de
saúde mudam ao longo do tempo, os

•

Para

garantir

que

esses

recursos

modelos de tomada de decisão dos

sejam direcionados com eficácia e

organismos governamentais também

efetividade, os estados procuram novas

devem evoluir para incluir uma ampla

ferramentas para priorizar suas opções

gama de considerações

de investimento
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) aprovou o

inovação (satisfação de uma
necessidade não atendida)

estabelecimento de sistemas nacionais de avaliação de
tecnologias da saúde (ATS) para estabelecer prioridades de
financiamento na prestação universal de tratamentos de saúde.2

carga social da doença
•

A ATS está se tornando uma ferramenta
importante para ajudar os sistemas

carga familiar e dos
profissionais de saúde

nacionais de saúde a estabelecerem
prioridades de reembolso3,4

justiça social/
dignidade humana

As ferramentas atuais de ATS normalmente se concentram
em critérios de eficiência, como a relação custo-benefício,
negligenciando fatores essenciais como inovação, equidade
no acesso aos tratamentos e adesão às diretrizes clínicas de

rentabilidade

melhores práticas.5

•

Quando tantos fatores são reconhecidos,

A MCDA considera todas as prioridades com mais transparência

a importância atribuída a cada um deles

e responsabilidade do que as deliberações que ocorrem por

no processo de tomada de decisão

trás das portas fechadas de uma agência estatal ou sala de

raramente é transparente6

diretoria.8, 5, 11, 6

Para abordar a tomada de decisões no setor de saúde de forma

•

A transparência permite a pacientes,

holística, os modelos de análise multicritério de apoio à decisão

médicos e outras partes interessadas

(MCDA) podem ser utilizados na ATS, onde as decisões devem

conhecer a fundamentação das decisões

considerar múltiplos objetivos de saúde a partir das diferentes

sobre os tratamentos disponibilizados

perspectivas das partes interessadas.7
A OMS informou que os países estão utilizando cada vez mais
Os modelos MCDA utilizados para realizar a ATS diferem entre

o modelo MCDA como componente da ATS para orientar suas

os diversos sistemas de saúde, mas podem incluir critérios

decisões de reembolso, particularmente no que se refere a

como

medicamentos órfãos que abordam necessidades de saúde não

:

8, 9, 7, 10

atendidas.12
resultados clínicos

custos
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A MCDA PODE SER
REALIZADA COM O USO DE
PASSOS BÁSICOS
Os passos essenciais para conduzir uma
MCDA são 5:

Definição do
problema
e identificação das partes
interessadas que serão
afetadas pelas decisões
tomadas para resolver o
problema

Os passos adicionais serão diferentes de acordo com cada
sistema de saúde e o tipo de decisão tomada, mas podem
incluir7:

Critérios de ponderação
priorização dos critérios utilizados para avaliar as
alternativas para determinada decisão

Métodos de avaliação
converter a avaliação de desempenho em pontuações

Critérios de
seleção e
estrutura

com base nas preferências das partes interessadas

Cálculo de pontuações agregadas
para chegar ao valor total de uma alternativa

Realização de análises de incertezas
para avaliar a solidez e/ou confiabilidade dos
resultados da MCDA

Medição do
desempenho
de uma intervenção em
relação aos critérios
selecionados

Informar e examinar os resultados
de forma que ajudem a orientar a tomada de decisões
em diferentes situações
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EXEMPLO: O MODELO MCDA
APLICADO PARA AVALIAR O
VALOR DE UM TRATAMENTO
NO MUNDO REAL
Os passos básicos para a aplicação do modelo MCDA podem
ser ilustrados com o exemplo de um novo medicamento para
um tipo de câncer raro9

Definição do problema
A pergunta:
• Um sistema público de saúde deveria reembolsar o uso de
obinutuzumab para o tratamento de linfoma não-Hodgkin
indolente (LNHi) refratário com rituximab?
• Alternativas de tratamento: obinutuzumab mais
bendamustina seguido de manutenção com obinutuzumab
versus bendamustina sozinha.
• As partes interessadas:

Pacientes

Pagadores

Profissionais da saúde

Critérios de seleção e estrutura
Foram selecionados cinco categorias com 13 critérios individuais
utilizando o EVIDEM (Evidência e Valor: Impacto na Tomada de
Decisão), uma ferramenta desenvolvida para facilitar o processo
de seleção entre diferentes alternativas no setor de saúde9:
•

•

•
•

A necessidade de intervenção: 1) gravidade da doença,
2) tamanho da população afetada, 3) atendimento de
uma necessidade insatisfeita
Resultados comparativos: 4) eficácia/efetividade
comparativas, 5) segurança/tolerabilidade comparativas,
6) estado de saúde comparativo percebido pelo
paciente
Tipo de benefício: 7) efeito preventivo, 8) efeito
terapêutico
Consequências dos custos comparativos da intervenção:
9) custo médico comparativo, 10) outros custos médicos
(por exemplo, monitoramento do paciente, custo de
administração de efeitos colaterais), 11) custos não
médicos (por exemplo, efeito sobre a produtividade no
trabalho)

•

Conhecimento da intervenção: 12) qualidade da
evidência e 13) consenso dos especialistas/apoio de
diretrizes de práticas clínicas
Para os dados de custos e resultados clínicos, o comparador
foi a bendamustina (sozinha) porque é o único tratamento com
eficácia comprovada contra formas resistentes de LNH.

Medição do desempenho de uma
intervenção em relação aos critérios
selecionados
Ponderação dos critérios das partes interessadas
• Os pacientes e os médicos priorizaram os tratamentos
dirigidos a condições severas e deram menos importância
aos critérios econômicos.
• Os pagadores deram preferência aos tratamentos
dirigidos a necessidades não atendidas, que são menos
onerosos que outros tratamentos e são apoiados por
evidências de alta qualidade.
Avaliações do obinutuzumab pelas partes interessadas
• Todos os três grupos das partes interessadas deram altas
qualificações ao obinutuzumab quando considerado no
contexto da gravidade da doença, da capacidade de
responder a uma necessidade não atendida e do tipo de
efeito terapêutico.
• O obinutuzumab teve qualificação negativa em
comparação com a bendamustina com base nos critérios
de custo, o que era esperado, dado que a patente da
bendamustina já expirou.
Pontuação geral para obinutuzumab
• Depois de combinar a ponderação e a pontuação dos
critérios, o valor global do obinutuzumab versus a
bendamustina foi de 0,45 (ou 45% do valor máximo), e
de 0,55 quando os critérios de custo foram excluídos da
consideração.
• Os principais fatores do valor atingido pelo obinutuzumab
foram a gravidade da doença (18% do valor total), tipo de
resposta terapêutica (13%) e necessidade não atendida
(13%).
Esses resultados sustentam a posição de que para a maioria
das partes interessadas o valor de uma intervenção ultrapassa
as análises tradicionais de custo-benefício.
Os estudos que aplicam o modelo MCDA fornecem
evidências úteis aos tomadores de decisões sobre o que
constitui o valor das intervenções médicas de acordo com
as diferentes perspectivas das partes interessadas, e conta
com o potencial de estruturar e informar as decisões de
reembolso.
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CONCLUSÃO:
MCDA – OTIMIZAÇÃO DA
TOMADA DE DECISÕES NO
SETOR DE SAÚDE

A consideração sistemática de uma ampla gama de objetivos

Ao dar suporte à tomada de decisões nos tratamentos de

a partir das perspectivas de múltiplas partes interessadas

saúde, o modelo MCDA pode melhorar a participação e a

promove a otimização das decisões no setor de saúde.

transparência para:

O modelo MCDA pode ajudar a priorizar e abordar os objetivos
de cada parte interessada, incluindo:

Pacientes que desejam o tratamento mais eficaz
e seguro

Pagadores e formuladores de políticas públicas
que desejam minimizar custos

Desenvolvedores de medicamentos que precisam
recuperar seus investimentos em P&D

Permitir que os pacientes participem das
decisões que afetam sua saúde e garantir os
fundamentos dessas decisões

Gerar maior responsabilidade para os
profissionais de saúde e os decisores do setor
público

Permitir
que
as
partes
interessadas
compreendam a função e o impacto de cada
fator na tomada de decisões

A sociedade em geral, que deseja promover
a saúde pública e a alocação equitativa dos
recursos do sistema

A desigualdade na prestação de tratamentos de saúde ou a

Em última análise, o surgimento de decisões formais,

prestação abaixo do ideal serão abordadas mais facilmente

transparentes e sistemáticas de reembolso apoiadas por

se as decisões que as causaram, bem como os motivos e os

ferramentas como o modelo MCDA, melhorará o acesso aos

objetivos dos decisores envolvidos, estão abertas ao escrutínio

tratamentos de saúde, incluindo os tratamentos inovadores,

público.

e ajudará a tornar sustentáveis os sistemas de saúde com
orçamentos limitados.
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