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1. Apresentação
Esta pesquisa teve como objetivo realizar quatro estudos para avaliar a incorporação
do teste Xpert MTB/Rif no Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de fornecer subsídios
ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde (PNCT/MS)
para a implantação do Sistema GeneXpert MTB/Rif no SUS como substituto da
baciloscopia no diagnóstico da tuberculose pulmonar. Os estudos realizados são os
seguintes: i. análise de custo unitário do Xpert e da baciloscopia; ii. avaliação de custoefetividade do Xpert; iii. análise de impacto orçamentário da implementação do
Sistema Gene Xpert; e iv. análise de custos do Xpert sob a perspectiva do paciente.

A decisão de se realizar uma análise ampla como a que será apresentada neste
documento é consubstanciada principalmente por duas razões: i. a necessidade de
apresentar evidências em termos de custos, efetividade e impacto orçamentário de
uma nova tecnologia diagnóstica da tuberculose e ii. a publicação

da Lei nº.

12.401/20111, que dispõe de novas regras para a incorporação de tecnologias em
saúde no âmbito do SUS.

Este documento está dividido em duas seções: a primeira apresenta dados
preliminares dos quatro estudos e a segunda apresenta um cronograma de entrega
dos relatórios e de submissão dos artigos. Os anexos trazem tabelas com dados
utilizados nas análises e resultados preliminares. A discussão, limitações e
considerações finais serão apresentadas no relatório final.
2. Estudos de avaliação econômica
2.1 Análise de custo direto do Xpert e da baciloscopia
Este estudo teve como objetivo estimar o custo unitário dos testes em comparação. O
relatório técnico foi entregue em novembro de 2012 (Anexo 1) e os seus resultados
apresentados na Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) em
dezembro do mesmo ano. Estes dados apoiaram o modelo de decisão analítico adotado na
análise de custo-efetividade.

1

Brasil. Lei nº. 12.401, de 28 de abril de 2011. Diário Oficial da União 2011.
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As tabelas de pagamento do SUS ainda não dispõem do procedimento Xpert, por isso é
importante realizar uma estimativa com base em dados nacionais, que possa contemplar de
forma detalhada os vários custos envolvidos em sua produção, a fim de poder estimar um
valor de referência para posterior utilização nos estudos de avaliação econômica que
envolvem a tecnologia diagnóstica.

Os métodos de estimativa de custos baseados em atividade parecem, nessa situação, mais
indicados porque, ao invés de abordagens baseadas em custeio por absorção, têm como
princípio básico uma análise de custos orientada por um processo que traça as várias
atividades subjacentes aos eventos que geram os custos e realiza um inventário detalhado dos
recursos e sua quantificação.

A quantificação do uso de recursos foi realizada em um cenário real de implementação do
Xpert em três laboratórios inseridos no “Estudo piloto de implementação do GeneXpert para o
diagnóstico da tuberculose pulmonar em dois municípios no Brasil”. Estes laboratórios foram
os seguintes: Policlínica Cardoso Fontes (PCF), vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do
Amazonas (SES-AM) e localizada em Manaus, e Policlínica Hélio Pellegrino (PHP) e Clínica da
Família Felippe Cardoso (CFFC), ambas situadas no munícipio do Rio de Janeiro e vinculadas à
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SESDC).

Foi incluída nesta análise a estimativa do custo da baciloscopia, embora o procedimento exista
na tabela do SUS, com valor de pagamento de R$ 4,20, pois se pretendeu examinar os custos
efetivos advindos do consumo de recursos com o procedimento, dado que muitas vezes os
valores pagos encontram-se defasados do custo real. Desse modo, a estimativa dos custos dos
dois procedimentos pelo mesmo método de custeio pode facilitar comparações e ser
apropriada posteriormente nas análises de custo-efetividade, agregando novos valores que
possam ser utilizados nas diferentes análises de sensibilidade.

A análise foi realizada na perspectiva do SUS e foi estimado o custo do Xpert e da baciloscopia
pela técnica Ziehl-Neelsen. O método de custeio adotado foi o custo baseado em atividades, e
escolhida a técnica de micro-custeio (micro-costing) que permite identificar e quantificar todos
os insumos necessários para a realização dos testes. Na estimativa dos custos com recursos
humanos foi realizado um estudo de tempos e movimentos. O custo médio de cada teste foi
apresentado em reais (R$) para o ano de 2012

5

2.2 Análise de custo-efetividade do Xpert para o diagnóstico da tuberculose
pulmonar
Nesta análise foi elaborado um modelo de decisão analítico baseado em uma árvore de
decisão para se estimar custos e desfechos do Xpert no diagnóstico da tuberculose pulmonar,
sob a perspectiva do SUS, o órgão responsável pelo financiamento e diagnóstico e tratamento
da tuberculose.

O comparador do Xpert é a baciloscopia, procedimento de rotina realizado no SUS. O modelo
analítico segue uma coorte de 100.000 indivíduos adultos, casos novos, sintomáticos
respiratórios e com estratificação por status de HIV. Esta população de referência foi obtida
junto ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan) – Tuberculose.2 Os desfechos
principais são caso detectado de TB, caso curado de TB com tratamento e custo total.

Os dados de custos do diagnóstico foram obtidos através do estudo que estimou o custo dos
testes. Para a identificação e quantificação de recursos de saúde (consultas e exames) foram
consultados especialistas e acessadas as informações do Manual de recomendações para o
controle da tuberculose.3 A tabela de procedimentos do SUS foi utilizada na valoração dos
insumos (baciloscopia, consultas, exames e diária hospitalar para tratamento de TB).4 Dados
do tempo médio de permanência de hospitalização por TB foram obtidos junto ao Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS).5 Os custos do tratamento da TB, inclusive dos
eventos adversos, também estão baseados nas referências mencionadas anteriormente. O
custo dos medicamentos foi obtido junto ao PNCT e refere-se ao seu preço de compra. Os
custos estão apresentados em R$ (2012) e para a conversão dos valores em dólar americano
utilizou-se o valor médio da taxa de câmbio de 2012 (imf.statex.imf.org). O desconto não foi
aplicado devido ao período curto do horizonte temporal, que corresponde ao período
diagnóstico e tratamento, conforme o Manual.3
As proporções da coorte hipotética foram obtidas no Sinan2, cujo ano de referência foi 2010,
na literatura e no estudo piloto de implementação. Os parâmetros do diagnóstico foram
obtidos na literatura e os parâmetros de custos (identificação, quantificação e valoração dos
2

Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil. Brasília, 2011.
4
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. Disponível em
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela
5
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0202
3
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recursos de saúde) advêm de diferentes fontes. Os valores dos parâmetros, pressupostos do
caso-base e seus limites de variação para serem aplicados na análise de sensibilidade estão
apresentados na Tabela 1 do Anexo 2. Não apresentamos a árvore de decisão completa
devido à dificuldade de configuração da figura elaborada no software Tree Age ProTM 2011
(TreeAge Software Inc., Williamstown, MA, USA) em imagem; por isso, selecionamos somente
alguns ramos (Anexo 2).

A análise de custo-efetividade foi realizada com dois valores no caso-base para a baciloscopia.
O primeiro refere-se ao valor da tabela SUS (R$ 4,20/teste), recomendado pelo Ministério da
Saúde6 para a realização de avaliações econômicas de tecnologias candidatas à incorporação
no SUS. O resultado indica um razão de custo-efetividade (RCEI) de R$ 850,19 por caso
detectado e de R$ 2.957,47 por caso curado com tratamento.

Se utilizarmos como valor do caso-base o resultado da análise de custo unitário (R$
14,16/teste), a RCEI é negativa, pois o custo da baciloscopia é maior que o custo do Xpert. Isto
ocorre devido aos casos em que o resultado da baciloscopia é negativo, pois de acordo com a
consulta aos especialistas, é recomendada a realização de mais duas baciloscopias, o que eleva
o custo desse procedimento.

Ainda que o Brasil não possua um limite aceitável de custo-efetividade, esta análise adotou o
valor proposto pelo CHoosing Interventions that are Cost-Effective (WHO-CHOICE) da OMS,
que utiliza um indicador através do Produto Interno Bruto (PIB) per capita para estabelecer o
7

grau de efetividade e priorização de intervenções de saúde. O indicador possui três estratos:
muito custo-efetivo (RCEI menor que uma vez o PIB per capita); custo-efetivo (RCEI entre uma
e três vezes o PIB per capita); e não custo-efetivo (RCEI maior que três vezes o PIB per capita)8.
O indicador é baseado em DALYs, foi desenvolvido para aplicação em países de baixa renda,
mas tem sido utilizado em países de média e alta rendas. Portanto, no caso brasileiro, deve-se
ter cuidado ao se considerar que uma intervenção é custo-efetiva de acordo com a proposta
da OMS, pois se trata de um indicador baseado em DALYs, uma medida de utilidade, e os
desfechos da análise de custo-efetividade do Xpert são medidos em unidades naturais.
6

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento
de Ciência e Tecnologia. Diretrizes Metodológicas : estudos de avaliação econômica de tecnologias em
saúde. Brasília, 2009
7
Cabe ressaltar que há outras maneiras de determinar limites de custo-efetividade que inclui a
aplicação de métodos teóricos e inclusive opinião de especialistas.
8
Disponível em: http://www.who.int/choice/costs/CER_thresholds/en/
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Ademais, o indicador é um referencial de priorização de intervenções e não significa que um
país disponha de orçamento para adotar uma determinada tecnologia. Em razão disso, a
análise de impacto orçamentário pode subsidiar o gestor nessa decisão.
O PIB per capita do Brasil em 2012 foi de R$ 22.402.9 Portanto, os resultados mostram que o
Xpert é muito custo-efetivo, ou seja, neste limite poderia se dizer que a sociedade brasileira
estaria disposta a pagar R$ 850,19 por mais um caso detectado de TB e de R$ 2.957,47 por
mais um caso curado de TB com tratamento.

A análise de custo-efetividade está em sua fase final, pois estamos realizando a análise de
sensibilidade, baseada em simulações de Monte Carlo. Estimamos que em maio de 2013 o
estudo esteja finalizado, bem como o seu relatório final.

2.3 Análise de impacto orçamentário do Sistema GeneXpert MTB/Rif
Esta etapa do projeto pretendeu mensurar o impacto orçamentário da introdução do sistema
GeneXpert™ MTB/Rif para o diagnóstico da tuberculose em substituição à baciloscopia no SUS.
Foram considerados os custos em relação aos seguintes aspectos: adequação do equipamento
à rede de serviços de saúde, custos de aquisição das máquinas que inclui a nacionalização de
cartuchos e a calibração do sistema, e treinamento dos profissionais de saúde no primeiro ano.
Também foram incluídos parâmetros epidemiológicos e demográficos dos municípios
selecionados pelo PNCT para a implementação da nova tecnologia.

A previsão de término desta AIO é maio, pois estamos em fase de realização da variação de
parâmetros e pressupostos que constituem o modelo aplicado e que são os seguintes: número
de sintomáticos respiratórios, número de casos notificados, custo do Xpert e custo da
baciloscopia, horas trabalhadas por turno e utilização da capacidade (máxima e média) da
máquina. No relatório final, todos os resultados serão apresentados com maior detalhes.

A abordagem utilizada nesta AIO é a de um modelo estático baseado em um cenário de
incorporação do GeneXpert MTB/Rif™, elaborado em uma árvore de decisão simples no
software TreeAge ProTM 2011 e apoiado por estimativas no Excel (Microsoft Office, 2010). A
perspectiva da análise é a do PNCT/MS, responsável pelo financiamento e pelo diagnóstico e
tratamento da tuberculose pulmonar no âmbito do SUS.

9

Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/
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O custo é apresentado em R$ (2012) e não foi aplicado desconto nesta análise pois o objetivo
da AIO é apresentar o desembolso presente a ser realizado e assim contribuir para o
planejamento da implementação do sistema GeneXpert em municípios brasileiros. O ajuste
inflacionário também não foi considerado. Utilizou-se como pressuposto que a tendência do
preço do cartucho, que pode ser considerado um dos principais direcionadores de custo do
teste, não é de aumento. Assim, este estudo realizou uma análise de cenários em que o valor
do cartucho é reduzido em 10% e 20%, mas que não representa um ajuste por deflação.

Importa ressaltar que o custo de infraestrutura e do valor do cartucho está incorporado ao
custo total do diagnóstico, fornecido pelo modelo de análise de decisão elaborado na análise
de custo-efetividade. Porém, foi incorporado 6,6% de desperdício referente ao cartucho,
conforme dados fornecidos pelo estudo piloto de implementação do Xpert.

A população de interesse refere-se aos indivíduos elegíveis para a realização do teste que são
os sintomáticos respiratórios e, deste conjunto, o quantitativo de casos notificados. Foi
considerado o valor esperado de casos detectados com TB, que considera custos e
probabilidades dos eventos ocorrerem ao longo do horizonte temporal, fornecido modelo de
decisão analítico. O valor é de R$ 177,00 e R$ 203,06 para a baciloscopia e Xpert,
respectivamente, e adotou-se o valor de referência de R$ 4,20/baciloscopia. O horizonte
temporal da análise é de um ano, de acordo com a previsão de incorporação do teste em
municípios brasileiros definida pela PNCT/MS.

Para estimar o número de sintomáticos respiratórios, foi utilizado o parâmetro de que 1% da
população possui os sintomas de TB.2 Desse total, adotou-se a premissa de que 0,5% acessam
o SUS para buscar o diagnóstico. O número total de sintomáticos respiratórios estimado foi
multiplicado pelo custo do diagnóstico, que inclui o custo do teste (baciloscopia ou Xpert),
consultas e exames. No entanto, nos municípios com população carcerária e indígena, o custo
baseou-se apenas nos casos notificados devido à indisponibilidade do número de sintomáticos
respiratórios. Nestes casos, o valor esperado do modelo de análise de decisão foi multiplicado
pelo número de casos notificados em 2011.

Na estimativa da previsão do número de casos notificados, estes pacientes representam um
subconjunto dos sintomáticos respiratórios e que serão encaminhados para tratamento. Este
resultado permitiu que se obtivesse a previsão anual da demanda por tratamento através do
diagnóstico e, por consequência, o custo do tratamento. Assim, nesta etapa, foi adotada uma
9

modelagem estatística para prever o número de casos notificados em 2013 para cada um dos
municípios, exceto aqueles com população carcerária e indígena. O modelo se baseou no
comportamento da série de casos notificados no Sinan2 entre 2003 e 2012 e na população
entre 2003 e 2012 de cada município onde o sistema GeneXpert MTB/Rif será implementado
(Estimativas Populacionais 2002 a 2009, 2011 e 2012 e do Censo Demográfico de 2010
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE).9

Na modelagem estatística, analisou-se os gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial,
com o intuito de verificar uma possível dependência ao longo do tempo. Uma vez que estes
não revelaram indícios de dependência temporal, utilizou-se um modelo de regressão Poisson
para estimar o número de casos notificados anualmente. O número de casos notificados de TB
depende diretamente da população em risco de adquirir a doença, assim os dados de
população dos municípios foram incluídos como offset 10, isto é, uma constante conhecida que
pode ser considerada no processo de estimação como uma forma de ponderação. Os dados
foram analisados utilizando-se o software R 3.0.0.

Conforme os resultados do estudo piloto, o Xpert aumenta a positividade da TB em 34%.
Portanto, considerou-se que 34% a mais de casos seriam notificados. Este quantitativo foi
multiplicado pelo custo do tratamento, que é o valor esperado fornecido pelo modelo de
análise de decisão subtraído do custo do diagnóstico. Em relação à baciloscopia, considerou-se
apenas a previsão da demanda estimada, sem nenhum ajuste.

A análise de cenários da AIO parte da seleção dos municípios que terão o sistema GeneXpert
implementado em uma primeira fase. Esta seleção foi realizada pelo PNCT e segue dois
critérios: i. municípios que possuem aproximadamente mais de 200 casos notificados ao ano e
ii. municípios com população indígena e carcerária. Após a definição desses municípios, foram
construídos para esta AIO o cenário de incorporação do Sistema GeneXpert no SUS, que é o
mesmo apresentado pelo PNCT, ou seja, a instalação das máquinas em 59 municípios.

Em relação à operacionalização da implementação do Sistema GeneXpert, foi estimado o
quantitativo de máquinas por município a partir da estimativa de casos sintomáticos. Adotouse para isso duas análises em que se considera regimes de trabalho dos profissionais de saúde
e capacidade instalada da máquina diferenciados. Nesta última, considerou-se como
10

Dobson AJ. An Introduction to Generalized Linear Models. 2nd edition Chapman & Hall/CRC; New
York: 2002.
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capacidade máxima, a realização de 20 testes Xpert ao dia para dois técnicos de laboratório
com 6 horas de trabalho. Cada técnico produziria 8 testes. Este regime totalizaria 16 testes nos
dois turnos e, no último turno, o técnico da tarde poderia deixar a máquina funcionando e no
dia seguinte o técnico da manhã processaria o resultado. A outra análise parte da utilização da
capacidade em termos médios, ou seja, com a produção de 16 testes/dia.

Com tais valores, foi possível estimar o custo total de aquisição das máquinas (referência de R$
34.850,00 por máquina, valor Free on Board), acrescido do custo de nacionalização do
cartucho e de calibração do Sistema GX4. O valor da calibração é de R$ 3.960,00 por máquina
de acordo com o fabricante.

O impacto orçamentário foi estimado a partir da seguinte fórmula:

Impacto orçamentário GeneXpert = (custo total do diagnóstico Xpert + custo total do tratamento Xpert
+ custo total de aquisição de máquinas Xpert + custo total da calibração das máquinas Xpert +
custo total de nacionalização dos cartuchos + custo do treinamento

Xpert)

– (Custo total do

diagnóstico Xpert + custo total do tratamento baciloscopia)

Onde:


Custo total do diagnóstico

Xpert e baciloscopia

= número de sintomáticos respiratórios

multiplicado pelo custo do diagnóstico


Custo total do tratamento

Xpert

= número de casos notificados multiplicado pelo

aumento de positividade (34%) e pelo custo do tratamento


Custo total do tratamento baciloscopia = número de casos notificados multiplicado pelo
custo do tratamento



Custo total de aquisição das máquinas: refere-se ao total de máquinas estimado
multiplicado pelo custo unitário. Inclui custo de calibração por máquina.



Custo total de nacionalização dos cartuchos: número de sintomáticos respiratórios
multiplicado pelo custo unitário de nacionalização do cartucho (R$ 1,21/teste). Este
valor esta baseado em uma das compras realizadas pela FAP e considera o frete aéreo.



Custo do treinamento: refere-se ao custo estimado a partir de treinamento realizado e
financiado pela FAP nos 26 estados e Distrito Federal para o esquema de tratamento
“4 em 1” e que totalizou R$ 140.000,00.
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O resultado preliminar do impacto orçamentário anual do Xpert foi de R$ 9,55 milhões. No
Anexo 4 estão apresentados o detalhamento dos itens de custo adotados na estimativa.

2.4 Análise de custos do Xpert sob a perspectiva do paciente
O objetivo desta etapa foi avaliar o custo de oportunidade gerado pelo diagnóstico da
tuberculose sob a perspectiva do paciente a partir da sua realização através do Xpert e da
baciloscopia. A hipótese do trabalho apoia-se nas características do teste, especialmente, na
sua agilidade em fornecer o resultado e, dessa maneira, minimizar o custo para o paciente em
relação ao gasto de tempo e com transporte e alimentação durante o diagnóstico da TB nos
serviços de saúde.

A população de referência é de pacientes com diagnóstico de tuberculose fornecido em até
quatro semanas antes da entrevista e que estão na unidade de saúde buscando tratamento ou
já sendo tratados. O horizonte de tempo dos custos compreendeu a fase de diagnóstico da
tuberculose.

A amosta possui 220 pacientes consecutivos com diagnóstico de tuberculose fornecido pela
baciloscopia e pelo teste GeneXpert™MTB/Rif. No Rio de Janeiro, a amostra é de 120 pacientes
dos quais, 60 com diagnóstico realizado através da baciloscopia e 60 através do teste
GeneXpert™. Em Manaus, a amostra é de 100 pacientes, e a sua divisão segue a mesma
proporção do Rio de Janeiro. No caso dos acompanhantes, estes foram entrevistados quando
estiveram presentes.

O instrumento de coleta foi testado em um estudo piloto no Rio de Janeiro e em Manaus. A
coleta foi finalizada em Manaus, onde foram entrevistados 133 pacientes, dos quais 71
realizaram o diagnóstico através do Xpert e 62 através da baciloscopia. No Rio, até abril, foram
entrevistados 18 pacientes que realizaram o diagnóstico através do Xpert e 5 através da
baciloscopia.

A estimativa é que o estudo esteja finalizado em julho de 2013, porém algumas análises
preliminares podem ser observadas no Anexo 4. Um resumo com os resultados preliminares
da análise de custos do Xpert sob a perspectiva do paciente foi submetido para 44th Union
World Conference on Lung Health – 2013.
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2. Cronograma de entrega de relatórios e submissão de artigo para publicação
O cronograma de entrega dos relatórios e submissão de dois artigos para publicação encontrase a seguir (Quadro 1). A estimativa é de que até julho todos os produtos sejam entregues e no
segundo semestre dois sejam submetidos para publicação.

Quadro 1 – Cronograma de entrega dos produtos – Estudos econômicos - Projeto IncoTb
Produto

Entrega do Relatório

Submissão de artigo para publicação

Maio/2013

Setembro/2013

Julho/2013

Julho/2013

Análise de custo-efetividade e de
impacto orçamentário
Análise de custos sob a perspectiva
do paciente
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Anexo 1 – Análise de custo unitário do Xpert e da baciloscopia

Análise de custos dos testes Xpert®
MTB/Rif e baciloscopia

Novembro, 2012
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1. Introdução
A análise de custo direto do teste Xpert MTB/Rif® constitui-se em uma das etapas do projeto
“Análise econômica da incorporação do teste molecular Xpert™ MTB/Rif para o diagnóstico de
tuberculose pulmonar no Sistema Único de Saúde”, cujo objetivo é estimar a eficiência
comparativa da baciloscopia e do Xpert® no diagnóstico da tuberculose pulmonar e, dessa
forma, contribuir para as discussões acerca da incorporação desta tecnologia no SUS. Assim,
este projeto irá realizar uma análise de custo-efetividade e de impacto orçamentário, cujos
resultados estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2013.

Considerando que as tabelas de pagamento do SUS ainda não dispõem do procedimento
Xpert, torna-se importante uma estimativa com base em dados nacionais, que possa
contemplar de forma detalhada os vários custos envolvidos em sua produção, a fim de poder
estimar um valor de referência para posterior utilização nos estudos de avaliação econômica
que envolvem a tecnologia diagnóstica.

Os métodos de estimativa de custos baseados em atividade parecem, nessa situação, mais
indicados porque, ao invés de abordagens baseadas em custeio por absorção, têm como
princípio básico uma análise de custos orientada por um processo que traça as várias
atividades subjacentes aos eventos que geram os custos e realiza um inventário detalhado dos
recursos e sua quantificação.

Foi incluída nesta análise a estimativa do custo da baciloscopia, embora o procedimento exista
na tabela do SUS, com valor de pagamento de R$ 4,20, pois se pretendeu examinar os custos
efetivos advindos do consumo de recursos com o procedimento, dado que muitas vezes os
valores pagos encontram-se defasados do custo real. Desse modo, a estimativa dos custos dos
dois procedimentos pelo mesmo método de custeio pode facilitar comparações e ser
apropriada posteriormente nas análises de custo-efetividade, agregando novos valores que
possam ser utilizados nas diferentes análises de sensibilidade.

A análise foi realizada na perspectiva do SUS provedor e foi estimado o custo do Xpert e da
baciloscopia (Ziehl-Neelsen). O método de custeio adotado foi o custo baseado em atividades,
e escolhida a técnica de micro-custeio (micro-costing) que permite identificar e quantificar
todos os insumos necessários para a realização dos testes. Na estimativa dos custos com
recursos humanos foi realizado um estudo de tempos e movimentos. Os custos médios
individualizados de cada teste estão apresentados em reais (R$) para o ano de 2012.
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A quantificação do uso de recursos foi realizada em um cenário real de implementação do
Xpert em três laboratórios inseridos no “Estudo piloto de implementação do GeneXpert para o
diagnóstico da tuberculose pulmonar em dois municípios no Brasil”. Estes laboratórios foram
os seguintes: Policlínica Cardoso Fontes (PCF), vinculada à Secretaria Estadual de Saúde do
Amazonas (SES-AM) e localizada em Manaus, e Policlínica Hélio Pellegrino (PHP) e Clínica da
Família Felippe Cardoso (CFFC), ambas situadas no munícipio do Rio de Janeiro e vinculadas à
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SESDC). Devido ao grande volume de exames, há
duas máquinas instaladas na PCF.

Para o cálculo dos custos de ambos os testes foram considerados os seguintes itens: recursos
humanos, bens de capital (incluindo manutenção e depreciação a uma taxa de 5%11), área
física e insumos laboratoriais.

Para estimar o custo dos recursos humanos referente ao Xpert, foi realizado um estudo de
tempos e movimentos em duas etapas, com duas coletas em intervalo temporal de três meses,
a fim de se observar a curva de aprendizagem dos técnicos de laboratório envolvidos na
produção do teste. O mesmo estudo foi realizado para a baciloscopia, porém em uma etapa,
posto que este é um procedimento bem estabelecido na rede de laboratórios do SUS. Foram
elaboradas funções de produção de cada teste para apoiar as estimativas. Foram
acompanhados 463 testes Xpert e 230 baciloscopias, no período de fevereiro a setembro de
2012 (Tabela 1 do Anexo I).

O valor dos insumos foram obtidos através da média de três preços coletados junto ao Banco
de Preços em Saúde do Ministério da Saúde12 e do Portal de Compras do Governo Federal
ComprasNet.13 Os dados referentes à máquina GeneXpert e das pipetas foram levantados
junto ao estudo de implementação. O custo do cartucho Xpert considerado foi de R$ 20,46,
que corresponde a US$ 9,98, preço internacional negociado para países de alta carga de
tuberculose, nos quais o Brasil se insere. Os salários referem-se à média do salário base
informada pela SES-AM e SESDC-RJ.

11

Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e
Tecnologia. Diretrizes Metodológicas: estudos de avaliação econômica de tecnologias em saúde / – Brasília :
Ministério da Saúde, 2009.
12
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=939
13
http://www.comprasnet.gov.br/
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Neste Relatório, são apresentados os resultados preliminares da análise de custo dos dois
testes e suas principais limitações. Um maior detalhamento dos métodos e materiais
empregados na estimativa do custo unitário pode ser encontrado no Anexo.

2. Resultados
O custo unitário e os componentes de custo dos testes por unidade de saúde encontram-se
dispostos na Tabela 1.
Tabela 1 – Custo unitário do Xpert e da baciloscopia nos três laboratórios estudados (valores
em R$, 2012)
Baciloscopia

Xpert

Item de custo
PHP

CFFC

PCF

PHP

CFFC

PCF

Recursos Humanos

5,18

3,76

15,87

3,71

3,01

13,27

Insumos e reagentes

2,35

2,35

2,35

22,01

22,01

22,01

Equipamentos

1,34

0,85

0,97

4,07

3,96

2,42

Administrativos

2,51

2,81

2,14

4,18

4,03

2,04

Custo Unitário

11,38

9,76

21,33

33,97

33,02

39,74

O custo médio estimado para o teste Xpert foi de R$ 35,57 e da baciloscopia de R$ 14,16. A
inclusão do custo da depreciação da área física14 aumenta o custo do Xpert em R$ 1,19 e da
baciloscopia em R$ 0,75 (Tabela 2).

Tabela 2 – Custo médio unitário com e sem depreciação da área física (valores em R$, 2012)
Baciloscopia

Xpert

Custo médio unitário (sem depreciação da área física)

14,16

35,57

Custo médio unitário (com depreciação da área física)

14,91

36,76

14

Anualização conforme as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal 162/98 e 130/99
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O maior componente de custos do Xpert são os insumos e reagentes que correspondem a 62%
do custo total e se deve principalmente ao valor do cartucho. O principal componente de custo
da baciloscopia são os recursos humanos, que compreendem 58% do valor total.

Cabe ressaltar que, durante o processo de coleta de dados, observou-se um aumento da
produção de testes Xpert nos laboratórios em relação à baciloscopia de 1ª amostra.
Considerando-se que a carga horária dos profissionais não foi alterada, os dados sugerem que
a introdução do teste representou um ganho de eficiência na rotina dos laboratórios
selecionados para a análise de custos (Tabela 3).

Tabela 3 – Quantidade média diária de Xpert e baciloscopias (1ª amostra) produzida em três
laboratórios estudados - Ano: 2011 e 2012
Unidade

Baciloscopia

Xpert

PHP

10

13

CFFC

7

9

PCF

31

34

Todas as unidades aumentaram sua produção, especialmente, as do Rio de Janeiro. Os
resultados ainda sugerem que a capacidade de utilização da máquina pode ser potencializada
nos laboratórios, se considerarmos a possibilidade de se fazer 4 ciclos diários nas unidades do
Rio de Janeiro, totalizando 16 testes.

3. Estado atual dos dados e conclusões
Ao estudo de custos do Xpert ainda necessitam ser incorporados os custos de transporte das
amostras e de treinamento dos profissionais de saúde. No entanto, a maioria dos itens está
baseada em um inventário detalhado e os custos possivelmente não irão aumentar
substancialmente com a inclusão desses dois itens.

Importa ressaltar que esta análise de custos possui limitações que tentarão ser minimizadas na
análise de custo-efetividade. Os valores apresentados ainda serão objeto de aplicação de
análise de sensibilidade, pois são estimativas de custos nas quais estão sempre incorporadas
incertezas. Ademais, isto se torna ainda mais importante pelo método de custeio que foi
escolhido – micro-custos – porque tal método pode representar a singularidade dos locais
pesquisados.
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Uma limitação deste estudo refere-se ao valor dos salários dos profissionais de saúde.
Utilizamos no estudo valores médios das categorias de dois municípios que sediam as
unidades onde os testes foram estudados e que não refletem a realidade brasileira. Ademais,
em estudo de custo dessa natureza, a adoção de um salário médio nacional também não
refletiria a realidade, considerando a diversidade brasileira no que se refere aos arranjos
contratuais vigentes.

Uma segunda limitação refere-se à área física dos laboratórios utilizada para estimar o custo
do metro quadrado do laboratório, importante para diversas estimativas de custos
administrativos. Não existe uma estrutura física padrão dos serviços de saúde e esta varia
significativamente entre os municípios em termos de porte e localização; tentamos, na medida
do possível, abranger uma diversidade de espaços representada por três laboratórios com
configurações extremamente diferenciadas, em dois estados diferentes. Esse foi também o
motivo para as estimativas de custo com e sem inclusão da depreciação da área física.

Cabe ainda apontar as limitações relacionadas ao método de custeio por atividades, baseado
no micro-custeio. A abordagem do micro-custeio se justifica nesta análise, pois é uma técnica
indicada em situações em que não se conhece o custo de uma nova atividade e que parcela
dos custos com recursos humanos e administrativos seja considerada significativa na
composição dos custos totais.

As vantagens do custeio por atividade é a possibilidade de se observar um número grande de
testes, possibilitando a identificação de um tempo padrão e a realização de um inventário
detalhado dos itens de custos empregados na sua execução. Por isso, foram examinados nesta
análise 463 Xpert e 230 baciloscopias, o que permitiu obter uma maior precisão do consumo
de recursos. No entanto, o método reduz as possibilidades de generalização (validação
externa), devido às especificidades de organização e funcionamento das unidades estudadas.
Portanto, esta limitação deve ser levada em consideração quando estes resultados forem
analisados e aponta para a necessidade de realização das análises de sensibilidade que
considerem as variações de cenários que podem ser encontrados em diferentes municípios.

Finalmente, este estudo pretendeu estimar o custo do Xpert em um cenário real de utilização
de recursos de saúde. Os resultados aqui apresentados refletem a rotina de produção do teste
em laboratórios, através da qual pôde ser observada toda a curva de aprendizagem, bem
como um tempo padrão e o ganho de eficiência em relação ao teste durante as etapas de
20

coleta de dados. Portanto, espera-se que os resultados aqui apresentados possam contribuir
para o processo de tomada de decisão acerca da incorporação do sistema GeneXpert no SUS.
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Anexo I
Levantamento de custos - Xpert e baciloscopia
Materiais e Métodos
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Materiais e Métodos
1. Perspectiva
A perspectiva da análise de custos é a do sistema público de saúde, considerando que o SUS é
o órgão provedor da prestação de serviços de saúde para o diagnóstico da tuberculose.

2. Desenho do estudo
A análise de custos foi realizada em paralelo com “Estudo piloto de implementação do
GeneXpert para o diagnóstico da tuberculose pulmonar em dois municípios no Brasil”, que
tem como objetivo monitorar e documentar a implementação do teste em laboratórios do
Rio de Janeiro e de Manaus. Como este estudo tem um caráter operacional, foi possível
durante todas as etapas da estimativa de custos acompanhar a implementação do teste na
rotina dos serviços de saúde, no que se refere à identificação e quantificação dos recursos de
saúde incorporados ao processo de produção do Xpert.

3. Seleção das unidades
O cenário em que a análise de custos foi conduzida refere-se aos laboratórios que recebem
amostras de todas as unidades de saúde para as quais são referência em ambos municípios.

O critério para a seleção das unidades foi baseado no método de randomização adotado no
estudo piloto de implementação, mencionado anteriormente, e que considera o volume de
diagnósticos realizados.

Em Manaus, a Policlínica Cardoso Fontes (PCF) foi selecionada pelo alto volume de
baciloscopias diagnósticas realizadas, pois é responsável por cerca de 71% de todas as
baciloscopias feitas no município. O laboratório da PCF possui dois aparelhos GeneXpert, pois a
carga de exames realizados diariamente é alta, superior à capacidade de uma máquina.

Também em Manaus, foi selecionado o laboratório da unidade municipal Disa Leste, que
possui um volume menor de exames em comparação com os laboratórios incorporados nesta
análise. Ainda que o estudo de tempos e movimentos tenha sido realizado com o
acompanhamento de 76 Xpert, não foi possível estimar o custo do teste devido à falta de
informações que permitissem calcular os custos com recursos humanos, administrativos, com
equipamentos e insumos.
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No Rio de Janeiro, duas unidades consideradas como intermediárias em termos de volume de
testes foram selecionadas: Policlínica Hélio Pellegrino (PHP), situada no bairro da Tijuca, e a
Clínica da Família Felippe Cardoso (CFFC), situada na Vila da Penha. Essas unidades são
referência nas suas áreas de planejamento e, em cada laboratório, há uma máquina Gene
Xpert.

4. Método de cálculo de custos
Foi estimado o custo dos testes Xpert e baciloscopia. O método do custeio por atividade com
micro-custo foi adotado na análise, o que permitiu que se realizasse um inventário detalhado
de todos os insumos utilizados na função de produção de cada teste. Esta função de produção
foi inicialmente baseada nos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da baciloscopia15 e do
Xpert16, a fim de se ter uma diretriz para a identificação e quantificação dos recursos de cada
etapa de produção dos testes. A premissa adotada é a de que o Xpert funcionaria na mesma
estrutura física dos laboratórios que realizam baciloscopia.

Foi acompanhado o processo de produção de 463 testes Xpert (Tabela 1) e a função de
produção do Xpert foi desmembrada em quatro etapas:
1ª. Identificação da amostra
2ª. Preparo da amostra
3ª. Preparo do cartucho
4ª. Colocação do cartucho na máquina.

Para apoiar as estimativas do cálculo dos custos com recursos humanos, foi realizado um
estudo de tempos e movimentos a fim de se estimar o tempo de execução de cada etapa do
teste em duas etapas: a primeira ocorreu quinze dias após a instalação da máquina GeneXpert
na unidade, tempo este necessário para que se pudesse aguardar o período inicial de
acomodação dos profissionais de saúde em relação ao funcionamento do teste na rotina do
laboratório; e a segunda etapa aconteceu três meses após a instalação da máquina, quando o
teste já estava sendo realizado de uma forma mais rotineira. A decisão de se medir o tempo de
execução em dois períodos justifica-se pelo fato de que a partir do início do funcionamento de
uma nova tecnologia há um período relacionado à curva de aprendizagem dos profissionais.
Este é um momento em que se aprende como tornar o seu uso mais eficiente. Por isso,
15

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica.
Manual nacional de vigilância laboratorial da tuberculose e outras micobactérias. Ministério da Saúde, Secretaria de
Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
16
®
Manual Xpert MTB Rif. Cepheid. Julho 2009.

24

estimar os custos em estágios precoces de utilização pode não ser um bom preditor dos custos
no longo prazo.17

Tabela 1 – Quantitativo de testes Xpert e baciloscopias acompanhados em laboratórios de
referência do Rio de Janeiro e Manaus – Período: fevereiro a setembro de 2012
Locus
Rio de Janeiro

Teste

Etapa

Número de testes

Baciloscopia

Única

172

1ª

98

2ª

45

Única

58

1ª

124

2ª

196

Xpert
Manaus

Baciloscopia
Xpert

Total

Baciloscopia

230

Xpert

463

Fonte: Estudo piloto de implementação do GeneXpert para o diagnóstico da tuberculose pulmonar em
dois municípios no Brasil. Unidades: PCF, PHP e CFFC

Cabe ressaltar que o custo da baciloscopia foi estimado a fim de se obter um valor que
refletisse o custo real do procedimento na unidade de saúde, servindo como um parâmetro de
comparação para a análise de custo-efetividade que será realizada. O valor da baciloscopia na
tabela de procedimentos pagos pelo SUS é de R$ 4,20.18

A coleta de dados ocorreu em apenas uma fase, pois a baciloscopia é um procedimento já bem
estabelecido na rede de laboratórios do SUS. Foi acompanhado processo de produção 230
baciloscopias (Tabela 1) pelo método Ziehl-Neelsen e a função de produção do teste foi
também dividida em quatro etapas:
1ª. Identificação da amostra
2ª. Preparo do esfregaço na lâmina
3ª. Coloração
4ª. Leitura.

17

Drummond MF; O´Brien B; Stodart GL; Torrance GW; 2001. Methods for Economic Evaluation of Health Care
nd
Programs. 2 Edition. Oxford University Press Inc. New York.
18
Procedimento 02.02.08.004-8 – Baciloscopia direta para BAAR tuberculose (diagnóstica)
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Foram estimados os custos com recursos humanos, insumos de laboratório, área física por
metro quadrado, bens de capital e administrativos. A forma de rateio dos custos foi realizada a
partir da média de produção de cada teste observada nas unidades, exceto para os recursos
humanos.

O desfecho da análise é o custo médio unitário por teste, em reais (R$) para o ano de 2012,
baseado nas estimativas de custo dos três laboratórios.

5. Identificação e quantificação dos insumos
I. Xpert:
a. Recursos humanos
Conforme mencionado, foi realizado um estudo de tempos e movimentos em duas etapas que
permitiu que se identificasse um tempo padrão para a realização do Xpert. Os tempos
observados na segunda fase de coleta foram utilizados para se estimar o custo com os
profissionais de saúde, pois neste momento o teste já estava sendo realizado na rotina do
laboratório durante cerca de três meses. Os resultados entre a primeira etapa e a segunda
etapa indicam que a curva de aprendizagem foi superada, pois os profissionais reduziram o
tempo de realização do teste de cerca de 10 minutos para uma média de 9 minutos por
amostra.

A partir dos tempos observados de execução do Xpert, foi calculado o custo relacionado aos
recursos humanos (técnicos de laboratório e assistentes). Além disso, há também outros
profissionais de saúde, como chefes de laboratório, que possuem atividades relacionadas ao
teste, mas executam outras funções além daquelas relacionadas com o laboratório de
tuberculose. Para estas estimativas, cada profissional foi consultado acerca do tempo médio
mensal, em termos relativos, dedicado às atividades do laboratório específico sob análise. Por
exemplo, em um dos laboratórios foi informado que a chefia dedica 40% de seu tempo
semanal às atividades de supervisão do laboratório em questão e este percentual foi atribuído
nas estimativas.

As informações dos salários de cada categoria profissional e da carga horária de trabalho
foram obtidas junto à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas e à Secretaria Municipal de
Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. A média do salário base das categorias foi utilizada para
os cálculos.
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b. Insumos laboratoriais
Todos os insumos foram inventariados durante o processo de realização do Xpert e incluem:
cartuchos Xpert, coletores de amostra, pipetas, luvas, máscaras, jalecos e materiais de limpeza
e suas respectivas quantidades utilizadas em cada teste. A quantificação partiu das
informações do POP e também da observação do uso dos insumos na rotina dos profissionais.

Considerou-se o preço das pipetas adquiridas pelo estudo piloto de implementação. O preço
do cartucho utilizado é de US$ 9,98, convertido ao dólar médio de R$ 2,05, alcançando
R$ 20,46, conforme negociação ocorrida em agosto último.19 Materiais como luvas, jalecos,
máscaras, conjunto azul metileno, fucsina e álcool ácido, dentre outros foram levantados a
partir da média de três preços consultados no Banco de Preços do Ministério da Saúde1 e no
Portal de Compras do Governo Federal ComprasNet.2

c. Bens de capital
O custo de bens de capital como a máquina GeneXpert, computador, impressora, bancadas
com pia e móveis, cabine de segurança biológica, exaustor, ar condicionado, geladeira, dentre
outros materiais permanentes necessários para a realização do teste foram incluídos. Estes
materiais foram depreciados conforme o fator de anualização que considera a vida útil dos
equipamentos e a taxa de desconto (5%1). O custo com manutenção dos equipamentos foi
considerado na análise. O tempo de vida útil da máquina GeneXpert foi de 15 anos, seguindo o
preconizado internacionalmente.20 A depreciação das edificações não foi considerada pelo fato
dos laboratórios ocuparem prédios públicos. No entanto, nos resultados estes dados estão
apresentados separadamente.

O valor da máquina foi de R$ 34.850,00 (US$ 17,000) que corresponde ao preço cobrado pela
empresa para as máquinas do estudo de implementação. Os impostos e taxas referentes à
nacionalização não estão incluídos, pois se considerou que a compra seria realizada pelo
Ministério da Saúde, isento desses custos. O valor para conversão foi de 1 US$ = R$ 2,05.

Os custos de outros bens também foram levantados considerando a média de três preços
consultados no Banco de Preços em Saúde do Ministério da Saúde2 e no Portal de Compras do
Governo Federal ComprasNet3.

19
20

http://www.stoptb.org/news/stories/2012/ns12_051.asp
Vassal A, van Kampen S, Sohn H et al. Rapid Diagnosis of Tuberculosis with the Xpert MTB/RIF Assay in High Burden Countries: A

Cost-Effectiveness Analysis. PlosOne. November 2011. Volume 8, Issue 11.
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d. Custos administrativos
Foram levantados os custos dos serviços de vigilância e segurança, limpeza, manutenção de ar
condicionados e computadores, internet, energia elétrica, água e esgoto e coleta de resíduos.
Para os serviços de telefonia, as unidades possuem ramais dedicados aos laboratórios,
permitindo a individualização da conta telefônica para os mesmos.

As despesas com energia elétrica, água, esgoto (onde o serviço está disponibilizado por
concessionária), telefone e internet foram baseados na média trimestral das contas pagas
pelas unidades de saúde. Os valores dos contratos de limpeza, segurança e vigilância, coleta de
resíduos, manutenção de ar condicionado e computadores foram utilizados paras as
estimativas.

Cabe ressaltar que, a partir dos serviços de vigilância e limpeza, foi identificado o número de
postos de trabalho e a carga horária dos profissionais. Assim, foi possível atribuir o tempo
dedicado dos mesmos ao laboratório para se estimar o custo desses serviços.

Os custos dos serviços administrativos – vigilância e segurança, limpeza, energia elétrica, água
e esgoto - foram apropriados aos laboratórios e realizado o rateio pelo número de exames.

II. Baciloscopia
a. Custos com recursos humanos:
Foi realizado um estudo de tempos e movimentos em uma única etapa. Nos laboratórios
selecionados, como nas estimativas do custo do Xpert, os mesmos profissionais estão
envolvidos no processo de produção da baciloscopia. Por isso, utilizaram-se os mesmos
parâmetros salariais e de carga horária, considerando-se no caso os tempos observados. As
atividades de supervisão da chefia também foram consideradas nesta estimativa.

b. Insumos laboratoriais
Todos os insumos foram inventariados e incluem, dentre outros: coletores de amostra,
conjunto azul metileno, fucsina e álcool ácido, papel toalha, gaze, luvas, máscaras, jalecos e
materiais de limpeza e suas respectivas quantidades utilizadas em cada teste.
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c. Bens de capital
Foram inventariados todos os bens de capital utilizados nos laboratórios, como bancadas com
pia, móveis, cabine de segurança biológica, exaustor, ar condicionado, bandejas para apoio das
lâminas, dentre outros materiais permanentes para a realização do teste. Estes materiais
foram depreciados conforme o fator de anualização que considera a vida útil dos
equipamentos e a taxa de desconto (5%).

d. Custos administrativos
Como na estimativa do Xpert, os mesmo itens de custos foram apropriados aos laboratórios e
foi realizado o rateio pelo volume médio mensal de exames.
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Anexo 2 – Análise de custo-efetividade
Figura 1 – Modelo de análise de decisão – Xpert
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Tabela 1 – Parâmetros e pressupostos do modelo de análise de decisão do Xpert para uma coorte hipotética de 100.000 adultos
Variação
Variáveis

Caso-base

Mínima

Máxima

Fonte

Dados da coorte
Incidência de tuberculose

0,155

0,13

0,17

Caso-base: Estudo piloto; variação:
pressuposto
Caso-base: Sinan ; variação: capitais com
maior e menor registro

2

Cura em pacientes HIV positivos

646

0,569

0,729

MDR em pacientes HIV positivos

0,004

0

0,006

Abandono de pacientes HIV positivos

0,204

0,089

0,216

2

Morte por TB em pacientes HIV positivos

0,147

0,06

0,232

2

Cura em pacientes HIV negativos

0,832

0,795

0,872

2

MDR em pacientes HIV negativos

0,006

0

0,009

2

Abandono de pacientes HIV negativos

0,148

0,117

0,177

2

Morte por TB em pacientes HIV negativos

0,014

0,011

0,033

2

2

21

Probabilidade de evento adverso sério

21
22

0,001

0,0001

0,004

Probabilidade de cura espontânea

0,2

0,1

0,3

Probabilidade de cura espontânea para HIV negativo

0,35

0,2

0,4

Caso-base: Forget e Menzies ; variação:
pressuposto
22
Caso-base: WHO ; variação:
pressuposto
22

Forget EJ & Menzies D. Adverse reactions to first-line antituberculosis drugs. Expert Opin. Drug Saf. (2006) 5(2):231-249
World Health Organization. WHO Report 2009 – Global Tuberculosis Control
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Probabilidade de cura espontânea para HIV positivo

0,05

0,05

0,07

22

Parâmetros do diagnóstico
23

Especificidade baciloscopia em casos novos

1

0,99

1

Boheme et al. (caso-base
e pressuposto)
Steingart et al. (caso-base
e pressuposto)

24

Sensibilidade baciloscopia em HIV negativo

0,686

0,67

0,88

Especificidade do Xpert

0,98

0,97

0,99

24

Sensibilidade baciloscopia em HIV positivo

0,446

0,377

0,516

24

Sensibilidade do diagnóstico clínico

0,642

0,6

0,713

Mello et al.

Sensibilidade do Xpert em paciente em HIV negativo

0,89

0,6

0,95

24

Especificidade do Xpert em HIV negativo

0,97

0,93

0,99

24

Sensibilidade do Xpert em paciente HIV positivo

0,8

0,67

0,88

24

Especificidade do Xpert em HIV negativo

0,99

0,96

0,99

24

Sensibilidade do Xpert em HIV negativos em pacientes com
baciloscopia positiva

0,68

0,59

0,75

24

Sensibilidade do Xpert em HIV positivo em pacientes com
baciloscopia negativa

0,43

0,3

0,58

24

25

23

Boehme CC, Nicol MP, Nabeta P, et al. Feasibility, diagnostic accuracy, and effectiveness of decentralised use of the Xpert MTB/RIF test for diagnosis of tuberculosis and
multidrug resistance: a multicentre implementation study. Lancet 2011; 377: 1495-1505
24
Steingart KR, Sohn H, Schiller I, Kloda LA, Boehme CC, Pai M, Dendukuri N. Xpert® MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD009593. DOI: 10.1002/14651858.CD009593.pub2.
25
Mello FC, Bastos LGV, Soares SLM et al. Predicting smear negative pulmonary tuberculosis with classification trees and logistic regression: a cross-sectional study. BMC
Public Health 2006, 6:43 doi:10.1186/1471-2458-6-43
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25

Especificidade diagnóstico clínico

0,594

0,5

0,755

Probabilidade de realizar cultura e teste de sensibilidade

0,10

0,05

0,20

Pressuposto

Probabilidade de conversão da baciloscopia em 3 meses

0,10

0,05

0,20

Pressuposto

Custo unitário da baciloscopia

14,40

7,70

21,6

Custo unitário do Xpert

35,20

28,16

42,24

Custo de 1 mês de tratamento (somente medicamentos)

15,79

7,90

23,69

Custo de 2 meses de tratamento (somente medicamentos)

31,58

15,79

47,37

Custo total tratamento de 1a linha

50,82

25,41

101,64

Custo unitário da cultura

5,63

2,82

30,70

Custo unitário do teste sensibilidade

13,33

6,67

20,00

Custo do tratamento de evento adverso sério

600,00

300,00

1200

Custo do tratamento da tuberculose

132,00

67,00

198,00

Custo do diagnóstico do HIV

47,50

23,80

71,25

Parâmetros de custo (R$, 2012)
Análise de custos unitário do Xpert e
baciloscopia (caso-base e variação)
Análise de custos unitário do Xpert e
baciloscopia (caso-base e variação)
Caso-base e variação: Sigtap, consulta aos
especialistas e Manual TB
Caso-base e variação: Sigtap, consulta aos
especialistas e Manual TB
Caso-base e variação: Sigtap, consulta aos
especialistas e Manual TB
Caso-base: Sigtap; variação: pressuposto (menor
26
valor) Dowdy et al. (maior valor)
Caso-base e variação: Sigtap, consulta aos
especialistas e Manual TB
Caso-base e variação: Sigtap, consulta aos
especialistas e Manual TB
27

Steffen et al. (caso-base e variação)
Caso-base e variação: Sigtap, consulta aos
especialistas e Manual TB

26

Dowdy DW, Lourenc¸o MC, Cavalcante SC, Saraceni V, King B, et al. (2008) Impact and Cost-Effectiveness of Culture for Diagnosis of Tuberculosis in HIVInfected Brazilian
Adults. PLoS ONE 3(12): e4057. oi:10.1371/journal.pone.0004057
27
Steffen R, Menzies D, Oxlade O, Pinto M, de Castro AZ, et al. (2010) Patients’ Costs and Cost-Effectiveness of Tuberculosis Treatment in DOTS and Non- DOTS Facilities in
Rio de Janeiro, Brazil. PLoS ONE 5(11): e14014. doi:10.1371/journal.pone.0014014
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Anexo 3 – Impacto orçamentário

Tabela 1 – Impacto orçamentário do GeneXpert para o diagnóstico da tuberculose no SUS

Item

Xpert

Baciloscopia

Impacto orçamentário

Custo anual total (R$)

Custo anual total (R$)

-

22.949.899,64

-

Diagnóstico e tratamento*

28.184.789,57

Aquisição das máquinas (inclui calibração)**

R$ 3.467.882

-

-

Nacionalização do cartucho***

363.299,94

-

-

Treinamento (1º ano)****

140.000,00

-

-

32.155.971,71

22.949.899,64

9.546.582,71

Total

* Devido à indisponibilidade de dados de sintomáticos respiratórios nos municípios com população carcerária e indígena, o custo do diagnóstico e do tratamento foi
estimado apenas para os casos notificados.
**Total de máquinas: 87 (considerado o critério de utilização da capacidade máxima da máquina). O custo de aquisição das máquinas para o município do Rio de Janeiro foi
excluído da análise pois já houve a aquisição de 11 máquinas para o estudo piloto de implementação.
*** Custo unitário de nacionalização do cartucho: R$ 1,21/unidade. Esta estimativa baseia-se em compra realizada pela FAP e inclui o frete aéreo.
****Custo do treinamento: R$ 140.000,00
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Anexo 4 – Análise de custo do Xpert sob a perspectiva do paciente
Tabela 1 - Características de 133 pacientes com tuberculose submetidos
ao processo diagnóstico pelo Xpert® MTB/Rif ou baciloscopia
Característica

Xpert® MTB/Rif

Baciloscopia

p-valor

n (%)

n (%)

Sexo

40 (56%)

42 (68%)

masculino

31 (44%)

20 (32%)

Idade, anos (mediana-IQR)*

42 (30-56)

33 (26-47)

0,179

Escolaridade

42 (60%)

37 (59%)

0,782

até 7 anos de estudo

24 (34%)

24 (39%)

de 8 a 12 anos de estudo

4 (6%)

1 (2%)

R$ 650,00 (650,00-687,50)

R$ 650,00 (650,00-800,00)

n=36

n=32

Situação de emprego

53 (75%)

40 (65%)

desempregado

18 (24%)

22 (35%)

0,147

feminino

acima de 12 anos
Renda (mediana-IQR)*

0,134

0,205

empregado
*Calculada para os pacientes que declararam ter renda

35

Tabela 2 - Perfil dos custos para o diagnóstico de 133 pacientes com tuberculose submetidos
ao processo diagnóstico pelo Xpert® MTB/Rif ou baciloscopia.
Custos

Xpert® MTB/Rif

Baciloscopia

Mediana (IQR)

Mediana (IQR)

R$ 14,25 (11,00-33,75) (n=52)

R$ 20,00 (16,50-33,00) (n=45) 0,038

Transporte

R$ 12,00 (8,75-20,00)

(n=37)

R$ 15,00 (11,50-20,00) (n=30) 0,326

Alimentação

R$ 26,00 (11,00-40,00) (n=58)

R$ 27,75 (16,63-50,63) (n=48) 0,111

Nº visitas até o diagnóstico

2 (2-2,25)

3 (2-3,25)

<0,000

Tempo por visita (em minutos)

180 (120-360)

410 (300-563)

<0,000

Tempo total dispendido (em

360 (188-840)

1207 (615-2050)

<0,000

Total Custo indireto

R$ 23,00 (11,80-50,50)

R$ 76,80 (39,00-126,70)

<0,000

Custos totais (diretos + indiretos)

R$ 55,10 (30,30-94,40)

R$ 115,70 (73,30-170,60)

<0,000

Perda monetária estimada

R$ 40,00 (30,00-75,00) (n=16)

R$ 33,50 (23,25-70,00) (n=16)

0,762

Custos não médicos diretos*

p-valor

Total

minutos)

*Foram excluídos os pacientes que não tiveram custo ou perda.
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