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Modelagem em Saúde 

 Modelagem em saúde refere-se a uma 
representação simplificada de um sistema. Um 
modelo particular pode ser analítico, visual ou 
ambos. 

 

 Os modelos podem ser usados para propor e 
responder a questões sobre intervenções que 
não podem ser diretamente respondidas por 
ensaios clínicos, devido ao tempo e restrições 
financeiras. 

http://www.ispor.org/regional_chapters/Brazil/index.asp
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Modelagem em Saúde 

 Waiting to make a decision until perfect information is 
avaliable is, in most cases, only a hypothetical option. In 
most health care situations clinical and economic 
evidence must be either extrapoled through time or 
space, transfered from one study population to another, 
or combined and linked in a sensible way. Decision 
makers must balance the costs and consequences of 
adopting or discarding a heath technology based on the 
avaliable data vs. Waiting for more precise information. 

 

 Uwe Siebert (1993, p.149) 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ispor.org/members/elections/2010/Siebert.jpg&imgrefurl=http://www.ispor.org/members/elections/cand2010.asp&usg=__DeVy_gRtshSrlNil2btJXHT9-Ak=&h=155&w=125&sz=6&hl=pt-BR&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=jT5mhLJcMslqLM:&tbnh=97&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3DUwe%2BSiebert%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GFRE_pt-BR%26tbs%3Disch:1


Modelagem em Saúde 
 Os modelos analíticos de decisão se utilizam para sintetizar de maneira explicita  e 

sistemática a melhor evidencia disponível  sobre a história natural e a evolução de 

uma enfermidade, assim como a efetividade, isco, custos e custo-efetividade de 

diferentes opções terapêuticas  existentes para seu tratamento, em uma população de 

interesse definido. Portanto, se pode definir um modelo analítico de decisão como uma 

aproximação sistemática  da evolução mais provável de uma enfermidade dada a 

administração de diferentes alternativas terapêuticas para seu tratamento, projetando 

os resultados em saúde que se irão obter com cada uma das opções administradas e 

os custos associados em sua obtenção. Sempre será necessário representar no modelo 

a evolução mis provável da enfermidade de  modo mais simples e compreensível que 

se possa, porém, sempre o mais realista possível, o que permitirá que o modelo seja 

confiável e preciso.  

 

 Javier Sotto Alvarez (2012, p. 171) 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.livrariacultura.com.br/p/evaluacion-economica-de-medicamentos-y-30853051&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMI8oOjzKz8xwIViBCQCh1v_Q97&usg=AFQjCNHY-nrETxm2LprPAhq-Pr3jqzX5MA
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Definição de Modelo 

 No contexto da avaliação econômica das 
intervenções médicas, um modelo é qualquer 
estrutura matemática que representa a saúde e 
os resultados econômicos dos pacientes ou da 
população sob cenários alternativos. 

 

  [cf. Kuntz & Wenstein (2004, p.142)] 

 

 Ex:  modelos de Markov, árvore de decisão.  
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Definição de Modelo 

 Um modelo é uma representação simplificada e 
abstrata da realidade. 

 

 Um modelo não têm por objetivo ser idêntico à 
realidade. Pelo contrário, ele busca representar 
o mundo real através de uma abstração, algo 
que é extraído da realidade, do mundo real, e 
que nos ajuda a entender como ele funciona. 



7 

Definição de Modelo 

 O modelo, enquanto seja uma representação 

difere em vários aspectos do original ou da 

realidade em termos de escala, montante de 

detalhes ou grau de complexidade, mas ao 

mesmo tempo preserva o que é importante no 

original ou na realidade em seus aspectos 

fundamentais ou mais salientes e destacados.  
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Modelo & Mapas 

 Um modelo pode ser visto como um mapa. Um modelo 
com muitos detalhes provavelmente irá trazer mais 
confusão do que esclarecimentos e assim ser menos útil 
a que dele necessitar. Um modelo para ser útil dever ser 
simples. Ele deve captar os aspectos fundamentais da 
realidade. 

 

 Existem também mapas para diferentes propósitos: ruas, 
estradas, geológicos, climáticos etc. Do mesmo modo 
que existem diferentes modelos econômicos para 
mesmas situações, cada um deles focando-se sobre 
diferentes questões. 



Qual a Utilidade dos  
Modelos Econômicos em Saúde 

 No momento da comercialização de uma nova alternativa 
terapêutica somente se dispõe  dos dados obtidos durante a fase de 
investigação clínica (sempre dados de eficiência e segurança e as 
vezes, dados de qualidade de vida e custo-efetividade),  os quais 
não refletem bem o que sucede com estes novos tratamentos 
quando se iniciam a utilizar de acordo com as condições de uso  da 
prática médica rotineira. Os modelos irão permitir efetuar 
simulações preditivas para poder conhecer como se comportará  a 
nova alternativa no mundo real (desde o ponto de vista dos 
resultados em saúde e dos recurso consumidos), quando se 
compram cm outras opções terapêuticas já disponíveis no mercado 
para tratar as enfermidade alvo. 

 
 Javier Sotto Alvarez (2012, p. 171) 
 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.livrariacultura.com.br/p/evaluacion-economica-de-medicamentos-y-30853051&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMI8oOjzKz8xwIViBCQCh1v_Q97&usg=AFQjCNHY-nrETxm2LprPAhq-Pr3jqzX5MA


Qual a Utilidade dos  
Modelos Econômicos em Saúde 

 1) extrapolação de dados obtidos em um ensaio clínico para 

situações  de uso mais crônico, como é o manejo da maioria das 

enfermidades na prática médica rotineira; 

 2)  relacionar as variáveis intermediárias de eficiência com variáveis 

finais de efetividade clínica; 

 3)  generalizar dados encontrados em um país e num determinado 

contexto sanitário determinado a outro  meio diferente, adaptando 

os resultados clínicos, econômicos e epidemiológicos empregados 

no país de referência; 

 4) comparar diferentes opções terapêuticas entre si quando não se 

tenham realizado estudos clínicos comparativos entre elas; 

Javier Sotto Alvarez (2012, p. 171-172) 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.livrariacultura.com.br/p/evaluacion-economica-de-medicamentos-y-30853051&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMI8oOjzKz8xwIViBCQCh1v_Q97&usg=AFQjCNHY-nrETxm2LprPAhq-Pr3jqzX5MA


Qual a Utilidade dos  
Modelos Econômicos em Saúde 

 5) traduzir os resultados dos ensaios clínicos (eficácia e segurança) aos resultados 

que se obterão quando a nova opção terapêutica se comece a empregar em 

condições de uso habitual (efetividade); 

 

 6) combinar dados de eficácia, seguridade e consumo dos recursos provenientes de 

ensaios clínicos e desenhos observacionais, o que irá permitir poder refletir mais 

fielmente sobre o que irá suceder na prática médica diária; 

 

 7) poder obter, rapidamente, dados de custo-efetividade quando se incorporam 

novos tratamentos para tratar as enfermidades alvos ou atualizar estes quando 

apareçam novas opções terapêuticas para seu manejo; 

 

 8) permitir incorporar a qualidade de vida e as preferências dos pacientes nos 

resultados finais da avaliação econômica. 

 

 Javier Sotto Alvarez (2012, p. 171-172) 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.livrariacultura.com.br/p/evaluacion-economica-de-medicamentos-y-30853051&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMI8oOjzKz8xwIViBCQCh1v_Q97&usg=AFQjCNHY-nrETxm2LprPAhq-Pr3jqzX5MA
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 Todos os modelos são simplificações da realidade 
e nunca será possível para um modelo incluir 
todas as possíveis ramificações de uma opção 
particular a ser considerada.  

 

 As escolhas necessitam ser tomadas, portanto, 
sobre quais das possíveis conseqüências de 
opções sob avaliação irão ser formalmente 
modeladas. 

 

 [cf. Briggs et al (2007, p.16)] 

As limitações dos  
modelos em saúde 



A Origem da Teoria  
da Análise de Decisão 
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A Origem da Teoria  
da Análise de Decisão 

 O termo análise de 
decisão (decision 
analysis) foi cunhado 
por  Ronald Howard em 
1966 como sendo um 
procedimento formal 
para problemas de 
análise de decisão. 
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Em 1968, numa conversa na 
Universidade de Harvard, 
Ronald Howard concenveu 
Howard Raiffa que Análise de 
Decisão era o nome certo 
para este novo campo de 
pesquisas. 

A Origem da Teoria  
da Análise de Decisão 



Definição de um 
 modelo de decisão 

“… decision analysis is just the systematic articulation of 
common sense:  Any decent doctor [decision maker] reflects 
on alternatives, is aware of uncertainties, modifies 
judgments on the basis of accumulated evidence, balances 
risks of various kinds, considers the potential consequences 
of his or her diagnoses and treatments, and synthesizes all 
of this in making a reasoned decision that he or she decrees 
right for the patient.  All that decision analysis is asking the 
doctor [decision maker] to do is to do this a lot more 
systematically and in such a way that others can see what is 
going on and can contribute to the decision process.”  

 

1. Raiffa H. Clinical Decision Analysis. Philadelphia:WB Saunders; 1980: ix-x.dfsddsds 
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O Que é Uma Decisão? 

 Tomar uma decisão é chegar uma solução final 
depois de considerarmos o que fazer.  

 

 Uma decisão é tomada quando um curso de 
ação é selecionado entre alternativas. 
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O Que é Uma Decisão? 

 Uma escolha entre cursos de ação alternativos, 

envolve a administração de resultados incertos 

além de dilemas (tradeoffs) entre diferentes 

benefícios. 
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Conceitos Básicos 
 Eventos biológicos são randômicos. 
 
 Desfechos de uma doença são incertos. 
 
 Resultados de um tratamento são incertos. 
 
 Devemos escolher entre tratamentos alternativos – uma 

loteria. 
 
 Utilidade – medida de preferência. 
 
 Valor esperado – resultados esperado em média. 
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Os Componentes 
de Uma Decisão 

(i) existências de múltiplas alternativas disponíveis; 

 

(ii) cada alternativa leva a uma série de conseqüências (payoffs); 

 

(iii) o tomador de decisão está incerto sobre o que deve acontecer; 

 

(iv) o tomador de decisão tem diferentes preferências sobre os 
resultados associados com as várias conseqüências; 

 

(v)  as decisões envolvem a escolha  entre resultados incertos com 
diferentes valores. 



Análise de Decisão em Saúde: 
Árvore de Decisão 
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Incerteza nas 
 Decisões Clínicas 

 As decisões clínicas não são inevitáveis, mas também devem ser 

feitas sob condições de incerteza, e esta incerteza surge de várias 

fontes, entre as quais estão: 

 

 (i) erros em dados clínicos; 

 (ii) ambigüidade de dados clínicos; 

 (iii) variações de interpretações; 

 (iv) incerteza sobre as relações entre a informação clínica e a 

presença da doença; 

 (v) incerteza sobre os efeitos do tratamento. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Utilidade da análise  
de decisão em saúde 

 A análise de decisão é útil quando as decisões clínicas 

ou de políticas são complexas e a informação é incerta.  

 

 O método é particularmente útil no exame de questões 

quando ao menos algumas das conseqüências das 

decisões são distantes no tempo da decisão tomada. 

 

 [cf. Diana B. Petitti (1994, p.20)] 
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Utilidade da análise  
de decisão em saúde 

 Decision analysis is most useful in situations where multiple 

alternatives exists, information is incomplete, and uncertain what 

most efficient choice would be. A fundamental queston in designing 

a decision analysis is whether decision analysis is the best 

approach. If the answer to a question is straghtforward, there is no 

reason for a decision analysis. If the consequences are trivial, the 

effort required to conduct the analysis may not be worthwhile. 

Decision analysis makes the most sense when the different 

alternatives, outcomes, and probabilities can be specified or at least 

estimated, and in the context of important consequences. 

 

 Goldie e Corso (2003, p.106) 
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Utilidade da análise  
de decisão em saúde 

 Decision analysis provides structure and guidance for systematic 

thinking in situations that are characterized as having uncertainty, 

multiple competing objectives, and several possible perspectives. As 

opposed to a descriptive or normative approach, decision analysis 

generly adopts a “prescritive approach”; application of tools firm 

this discipline in such circustances allow one to make effective 

decisions more consistently. Based on fundamental principles and 

informed by what we kwow about the limitations of human 

judgment and decision making in complex situations, decision 

analysis can offer guidance to public health providers working on 

hard decisions. 

 

 Goldie e Corso (2003, p.106) 
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 A necessidade da análise 
 de decisão clínica 

 Optimal decision making requires that physicians identify 

each posible strategy, accurately predict the probability 

of future events, and balance the risks and benefits of 

each possible action, all while tailoring to the values of 

the individual pacients. To this end, a technique called 

decision analysis was developed to assist clinicians in 

making rational decisions that reflect the best avaliable 

evidence and the pacient’s individual needs. 

 

 Friedland DJ et al (1998, p. 37) 
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 A principal vantagem da 
análise de decisão clínica 

 A principal vantagem da análise de decisão surge da divisão do 

problema em suas partes componentes. O método é explicito e 

quantitativo, forçando os médicos a identificar todos os 

tratamentos e resultados alternativos possíveis, determinar quais 

dados são necessários para tomar uma decisão educada, e avaliar 

precisamente a preferência relativa para cada possível resultado. 

Provendo a melhor alternativa, a análise de decisão é prescritiva. A 

árvore de decisão não representa meramente uma visão geral do 

problema, ao invés, ela nos diz o que devemos fazer. O produto 

final de uma análise de decisão deveria ser uma decisão racional 

tomada com base num entendimento completo da situação clínica. 

 

 Friedland DJ et al (1998, p. 38) 
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O que é uma 
 análise de decisão? 

 Análise de decisão é um método que estratifica uma 

questão complexa em diferentes partes, analisando 

detalhadamente cada parte do problema e associando 

cada uma dessas partes, de maneira lógica, a fim de 

indicar qual a melhor ação para a conduta final; para 

isso utiliza-se da estruturação sistemática do problema 

através da construção de um algoritmo ou de uma 

árvore de decisão. 

 

 [cf. Medeiros e Stein (2000, p. 138)] 
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O que é uma 
 análise de decisão? 

 Análise de decisão é um ramos da pesquisa 
operacional (operations research), um campo 
multidisciplinar que usa matemática aplicada e o 
raciocínio científico para encontrar soluções 
ótimas para problemas complexos. Ela é uma 
ferramenta metodológica que permite uma 
avaliação quantitativa da tomada de decisão sob 
incerteza. 

 

 [cf. Chen et al (2009, p. 983)] 
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O que é análise de decisão? 

 Análise de decisão é a aplicação de um método analítico 

para comparar sistematicamente diferentes opções de 

decisão. A análise de decisão demonstra graficamente as 

opções e facilita o cálculo de valores necessários para 

compará-las.  

 

 Ela auxilia na seleção da melhor alternativa ou da mais 

custo-efetiva. Esse método de análise auxilia na tomada 

de decisão quando esta é complexa e há incerteza em 

relação a algumas informações. 
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O que é análise de decisão? 

 Análise de decisão é uma técnica que pode ser 
utilizada para incorporar informações e 
estimativas de uma forma sistemática a fim de 
comparar diferentes opções. 
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O que é análise de decisão? 

 É importante lembrar que os resultados da 
análise de decisão são tão bons quanto as 
informações utilizadas para se desenvolver o 
modelo. Os tomadores de decisão devem avaliar 
criticamente a estrutura da árvore de decisão, a 
probabilidade e as estimativas de custo e os 
pressupostos utilizados para determinar se os 
resultados são críveis e úteis para o seu 
propósito. 
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O que é análise de decisão? 

 Uma análise de decisão é um processo de separar uma 
decisão complexa em suas partes componentes e 
usando uma fórmula matemática para reconstituir toda 
a decisão de suas partes. Ela é um método para ajudar 
o tomador de decisão e escolher a melhor alternativa 
pensando através das preferências e valores do 
tomador de decisão e reestruturando os problemas 
complexos em um problema simples. 

 

 [cf. Alemi & Gustafson (2007, p.3)] 

F:/gp/reader/1567932568/ref=sib_dp_pt
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O que é análise de decisão? 

 A análise de decisão é um método usado para 
ajudar a fazer as melhores escolhas, 
especialmente em decisões que envolvam 
incertezas, tanto em termos de saúde como em 
termos de custos elevados.  

 

 Ela utiliza uma abordagem gráfica que compara 
diferentes alternativas e estabelece valores a 
essas alternativas, contemplando incertezas 
(probabilidades) e custos em valores numéricos. 

F:/imgres?imgurl=http://i.s8.com.br/images/books/cover/img0/21652280.jpg&imgrefurl=http://www.planetanews.com/produtos/656040&usg=__h-UitAcyf1Ac2ISltypT9AvwIVw=&h=180&w=180&sz=14&hl=pt-BR&start=15&um=1&itbs=1&tbnid=HN5Ej57xbVeq9M:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images?q=avalia%C3%A7%C3%A3o+de+tecnologias+em+sa%C3%BAde&um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbs=isch:1
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 A análise de decisão é uma abordagem quantitativa 

para tomada de decisão, sob condições de incerteza, 

na qual todos os elementos relevantes da decisão – 

ações alternativas, eventos causais e conseqüências 

físicas – são explicitamente, declarados no modelo. 

Este modelo toma a forma de uma árvore de decisão 

ou de um diagrama de influência e permite ao tomador 

de decisão determinar sistematicamente o valor  

relativo de cursos de ação alternativos 

O que é análise de decisão? 

http://www.ispor.org/regional_chapters/Brazil/index.asp
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O que é análise de decisão? 

 Resumidamente, a análise de decisão pode ser 
definida como uma metodologia para avaliar os 
méritos relativos dos diferentes cursos de ação 
de uma decisão quando as consequências são 
incertas. 
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 A Análise de decisão pode ser definida como uma 
abordagem sistemática para a tomada de decisões 
em condições de incerteza. É uma técnica que 
permite aos tomadores de decisão compararem 
desfechos em diferentes estratégias. 

 

 No campo da saúde esta análise tem sido aplicada 
para avaliar diferentes estratégias diagnósticas e 
terapêuticas. 

O que é análise de decisão? 
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O que é análise de decisão? 

 A análise de decisão é um método quantitativo 
e probabilístico para modelar problemas sob 
condições de incerteza. 
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O que é análise de decisão? 

 Decision analysis is the translation of a complex clinical scenario and its 
component parts into a manageable  model.  Competing management 
strategies are quantitatively compared despite the presence of  clinical 
uncertainty. All possible therapeutic options and potential outcomes 
associated with each strategy are identified and assigned a value. The 
balance between risk and benefit of treatment strategies is quantified, 
integrating patient preferences and research outcomes. An optimal 
decision is identified by choosing the therapeutic strategy with the greatest 
overall outcome. Economic analysis is a subset of decision analysis in 
which management strategies and their associated components are 
evaluated based on cost and outcome. Economic analysis aims to 
maximize health in the setting of limited resources. 

 

 Sears e Chung (2010, p. 1373-1374). 
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 A análise de decisão tem sido definida como uma abordagem 
sistemática a tomada de decisão sob incerteza (Raiffa, 1969). No 
contexto da avaliação econômica um modelo de decisão analítica usa 
relações matemáticas para definir uma série de possíveis 
conseqüenciais que devem se originar de um conjunto de opções 
alternativas que estão sendo avaliadas. Baseadas sobre os insumos no 
modelo, a probabilidade de cada conseqüência é expressa em termos 
de probabilidades e cada conseqüência têm um custo e um desfecho 
(outcome). É, assim, possível calcular os custos e desfechos esperados 
de cada opção sob avaliação. Para uma dada opção os custos 
esperados (desfechos) é a soma dos custos (desfechos) de cada 
conseqüência ponderada pela probabilidade daquela conseqüência. 

 

 [cf. Briggs et al (2007, p.6)] 

O que é análise de decisão? 
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O que é análise de decisão? 

 Analise de decisão é um processo quantitativo 
formal ponderando os benefícios e as 
desvantagens de diferentes opções. 

 

 [cf. Gouthan Rao (2007, p.210)] 

F:/../gp/reader/0071463976/ref=sib_dp_pt
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O que é análise de decisão? 

 Decision analysis is an explicit, quantitative, and 
systematic approach to decision making under 
uncertainty. It encompasses a series of methodos that 
have been developed to adress the difficulties of 
indentifying optimal solutions to problems with multiple 
alternatives, relevant to those in pblic health is the use 
of decision analysis to aid in decision making for the 
individual patient and policy decision affecting 
populations of patients.  

 

 [cf. Goldie e Corso (2003,p.103)] 



O que é análise de decisão? 

 “Decision analysis is a systematic, explicit, 

quantitative way of making decisions in health 

care that can … lead to both enhanced 

communication about clinical controversies and 

better decisions.”  

 

 Hunink, Glasziou et al (2001, p.3) 
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O que é análise de decisão? 

 Uma análise de decisão é uma abordagem 
sistemática a tomada de decisão sob condições 
de incerteza. 

 

 [cf. Weinstein et. al. (1980, p,3)] 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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O que é análise de decisão? 

 Uma análise de decisão é uma abordagem que 
é:  

     (i) explicita;  

    (ii) quantitativa e  

   (iii) prescritiva.  

 

 

 [cf. Weinstein et. al. (1980, p.3-4)] 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Árvore de Decisão 

Escala 

Escolha A Escolha B 

Riscos e  

Benefícios  A 

Riscos e 

Benefícios B 

Escolha A Escolha B 

Àrvore de Decisão 

Desfecho da 

Escolha A 

Desfecho da  

Escolha B 
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Elementos de um 
problema de decisão 

 - Tomador de Decisão (Decision Maker) – o indivíduo 
ou grupo que tomará a decisão (médico, enfermeira, 
paciente). 

  

 - Alternativos cursos de ação – conjunto de opções 
disponíveis ao tomador de decisão para resolver o 
problema. 

 

 - Estados da Natureza (States of Nature) e eventos 
futuros – eventos futuros que determinam o critério da 
escoha do tomador de decisão. 
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Elementos de um 
problema de decisão 

 - Probalidades da ocorrência de eventos 
futuros – conhecimento do tomador de 
decisão sobre a probabilidade da ocoorência 
de um evento futuro. 

 

 - Desfecho (Outcomes) - o  payoff que resulta 
de cada combinação das alternativas 
selecionadas  e de eventos futuros. 



Análise de Decisão em Saúde 
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Métodos Empíricos para 
Tomada de Decisão Clínica 

 1) Dogmatismo – este é o melhor meio de fazer; 
 
 2) Política – este é o maio  que nós adotamos aqui; 
 
 3) Experiência – este modo tem funcionado; 
 
 4) Nihilismo -  realmente não importa o que faremos; 
 
 5) Delegar aos especialistas -  o que você faria? 
 
 6) Delegar aos pacientes – como você deseja que nós procedamos? 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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O Que é uma Decisão em Saúde? 

 A ánalise de decisão foi desenvolvida como uma disciplina 
para avaliar escolhas em condições de incerteza. Com ela é 
possível subdividir problemas e processos complexos em 
componentes que podem, individualmente analisados em 
detalhes para, depois, serem recombinados de forma 
lógica, quantitativa e temporal indicando, assim, a melhor 
alternativa de ação. As análises podem ser representadas 
graficamente como uma árvore de decisão, que incorpore 
opções estratégicas, possibilidades de eventos 
subsequentes e desfechos finais. 

 

 [cf. Kobelt (2008, p.52)] 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.parana-online.com.br/imagens/imagens/2008/abril/30_04_08/naestante300408.jpg&imgrefurl=http://www.parana-online.com.br/colunistas/239/55370/&usg=__xvH8QdeYQmvSY9f4vwOiKcv_mwg=&h=262&w=190&sz=17&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=jKh8HdLGL7YMxM:&tbnh=112&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dkobelt%2Bwith%2Bhealth%2Beconomics%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GFRE_pt-BR%26tbs%3Disch:1
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O Que é uma Decisão em Saúde? 

 Na medicina, a análise de decisão tem sido 
utilizada para auxiliar a tomada de decisão 
clínica com várias alternativas de tratamento, 
sendo que hodiernamente ela tem um 
importante papel nas avaliações econômicas em 
saúde. 
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O Que é uma Decisão em Saúde? 

 Decision analysis is a systematic approach to decision 

making under conditions of uncertainty. Although 

decision analysis was not developed specificaly to solve 

problems of pacient care, it has been applied to 

numerous clinical problems, and some have advocated 

its much wider application in the clinical setting. Since 

decisionn analysis is designed to deal with “choice under 

uncertainty” it is naturally suited to clinical setting. 

 

 Weinstein et al. (1980, p.3) 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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O propósito da análise  
de decisão em saúde 

 Wrong decision are made as a result of well 
recognized biases, and one way of avoiding 
these biases and clarifying the problem is 
decision analysis. 

 

 J.C Thorton, R.J Lolford e N Johnson (1992, p. 1099) 
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 O principal objetivo da modelagem de decisão é 
a de permitir que a variabilidade e a incerteza 
associadas com todas as decisões.  

 

 O modo como um modelo de decisão é 
estruturado irá refletir o fato de que as 
conseqüências das opções são variáveis. 

 

 [cf. Briggs et al (2007, p.6)] 

O propósito da análise  
de decisão em saúde 
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O propósito da análise  
de decisão em saúde 

 A elaboração de modelos de decisão obriga o 
tomador de decisão a simplificar um problema 
real, procurando capturar a essência do 
problema de saúde.  

 

 Ela é uma avaliação quantitativa que permite 
uma análise sob situações de incerteza tanto 
das conseqüências clinicas quanto econômicas 
das intervenções em saúde. 

F:/../imgres
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O propósito da análise  
de decisão em saúde 

 A análise de decisão permite a comparação de 
estratégias clínicas que competem entre si como 
a melhor opção de ação em uma situação de 
incerteza de dados clínicos, seja no prognóstico, 
no diagnóstico ou no tratamento de uma 
determinada condição mórbida. 

F:/../imgres
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O propósito da análise  
de decisão em saúde 

 Uma das grandes vantagens da análise de decisão é 

permitir a estruturação de questões clínicas relevantes 

quando existem incertezas a respeito das melhores 

alternativas. Essas questões definem as informações 

necessárias para a tomada de decisão.  

 

 A análise explicita das melhores evidências de saúde e 

os dados econômicos, permitem lidar com incertezas de 

modo quantitativo em modelos preditivos de desfechos 

clínicos e econômicos. 

F:/../imgres
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 Complexidade – grande número de fatores, múltiplos atributos, mais 

de um tomador de decisão; 

 

 Fator temporal (time factor) -  estático (sem mudança ao  longo do 

tempo) vs. dinâmico (time-dependent); 

 

 Incerteza – determinístico vs. probabilístico. Determinístico significa 

que não há incerteza e e o problema pode ser resolvido com um 

conjunto de  de equações precisas. 

Decisões variam em função: 
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A Tomada de Decisão sob Risco 

 O tomador de decisão tem algum conhecimento 

sobre a probabilidade dos diferentes estados da 

natureza, mas ele não conhece a sua ocorrência 

com certeza. 
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Elementos da Abordagem 
 da Decisão Analítica 

 A abordagem da decisão requer 4 passos: 

 

 (i) identificação do problema de decisão; 

 

 (ii) estruturação do problema ao longo do tempo; 

 

 (iii) caracterizar a informação necessária para completar 
a estrutura; 

 

 (iv) escolher o curso de ação preferido. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Por que a análise de decisão 
 é importante em saúde? 

 (i) importância do vocabulário; 

 

 (ii) o valor de estruturar um problema de 
decisão clínica; 

 

 (iii) esclarecimento de controvérsias 
médicas. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Por que a análise de decisão 
 é importante em saúde? 

 (i) importância do vocabulário; 

 

 A análise de decisão provê aos tomadores de decisão 
um vocabulário e uma linguagem que pode ser usada 
para articular uma referência sobre decisões clínicas.  

 

 A linguagem das probabilidades e utilidade pode ajudar 
na comunicação. A quantificação pode ajuda a evitar 
ambiguidades de termos “semiquantitativos” como 
raramente, as vezes e quase sempre. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Por que a análise de decisão 
 é importante em saúde? 

 (ii) o valor de estruturar um problema de decisão clínica; 

 

  Pensando estruturalmente um problema pode ser  mais 

vantajoso para o tomador de decisão, mesmo que não 

exista quantificação. Ele torna-se sistemático sobre as 

sequencias de decisões e eventos observado, 

identificando as incertezas chaves. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Por que a análise de decisão 
 é importante em saúde? 

 (ii) o valor de estruturar um problema de decisão clínica; 

 

 “As controvérsias médicas devem ser estruturadas em modelos de 

“árvores de decisão”, pois esse tipo de fragmentação das 

divergências não só contribui, de forma mais clara, para a 

compreensão das situações que foram as geradoras de incertezas, 

como também facilita a busca de um consenso para a situação em 

questão”. 

 

 Lidia Rosi Medeiros e Airton Stein (2001,p.46) 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Por que a análise de decisão 
 é importante em saúde? 

 (iii) esclarecimento de controvérsias médicas. 

 

 Se as controvérsias forem estruturadas numa 
estrutura analítica de tomada de decisão, a 
natureza dos desacordos podem se tornar mais 
claras. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664


67 

As vantagens de usar a 
análise de decisão em saúde 

 (i) a análise de decisão representa as  
alternativas de maneira gráfica, facilitando a 
compreensão de um cenário complexo de 
saúde; 

 

 (ii) os modelos de decisão permitem avaliar 
situações ao longo da vida ou do tratamento; 

F:/../imgres
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As vantagens de usar a 
análise de decisão em saúde 

 (iii) permite lidar com incertezas e premissas 
mediante a utilização de probabilidades e a 
análise de sensibilidade que validam ou 
questionam os diferentes cenários obtidos na 
literatura ou da própria condição clínica 
estudada. 

F:/../imgres


69 

As vantagens de usar a 
análise de decisão em saúde 

 (iv) permite sintetizar dados de múltiplas fontes, 
tais como ensaios clínicos randomizados e 
controlados, estudos de revisão sistemática da 
literatura, dados de estudos observacionais, de 
bancos de dados ou registro de pacientes e 
mesmo opinião de especialistas; 

F:/../imgres
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As vantagens de usar a 
análise de decisão em saúde 

 (v) permite analisar quantitativamente questões 
que, de outra maneira, teriam de ser analisadas 
de forma intuitiva. 

 

 (vi) a melhor compreensão do problema 
permitirá determinar qual intervenção deverá 
ser adotada, seja por uma instituição, por um 
sistema de saúde com base nas informações  
clínicas e econômicas existentes. 

F:/../imgres
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As vantagens da tomada de 
decisão clínica estruturada 

 A estruturação analítica de uma decisão têm várias 
vantagens sobre a abordagem intuitiva da decisão 
clínica: 

 
 (i) uma das vantagens seria a capacidade de focar sobre 

um aspecto do problema da decisão no período sem 
perder a perspectiva de todo o processo; 

 
 (ii)  outra vantagem é que a análise de decisão compele 

o tomador de decisão a considerar a a relação entre a 
informação adquirida e como as decisões subseqüentes 
podem ser afetadas. 
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Por que foi desenvolvida a 
análise de decisão clínica? 

 A técnica da analise de decisão clínica foi 

desenvolvida para ajudar os clínicos a tomar 

decisões racionais que reflitam a melhor 

evidência disponível e as necessidades  

individuais do paciente.  

 

 A análise de decisão nada mais é do que uma 

formalização do processo de tomada de decisão 

médica. 



Probabilidades e  
Decisões Clínicas 
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Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Para medir o risco é necessário saber: 

 1. Todos os resultados possíveis. 

 2. A probabilidade de ocorrência de cada 
resultado.  

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Na análise de decisão, a probabilidade é 
tomada como sendo um número indicando a 
chance de um evento que irá ocorrer no futuro.  

 Este conceito de probabilidade pode ser 
generalizado para representar a força de um 
crença a qual, para um dado individual, é 
baseado sobre o seu conhecimento prévio e 
experiência.  
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Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Interpretação da probabilidade: 

 A verossimilhança da ocorrência de um 
determinado resultado. 

 

 Interpretação objetiva  

 Baseada na freqüência observada de eventos 
passados. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Probabilidade como um linguagem para expressar a 

incerteza. 

 

 A probabilidade é uma predição do futuro, mas nós 

devemos estimar a frequência dos eventos na árvore de 

decisão usando a evidência do passado.  

 

 Para chegar a uma solução baseada em evidência, nós 

devemos usar a melhor informação disponível. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664


78 

Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Interpretação subjetiva 

 Baseada na percepção ou na experiência de uma pessoa, 

e não necessariamente na freqüência observada de 

eventos passados. 

 

 Informações diferentes ou capacidades distintas de 

processamento da mesma informação podem influenciar 

a probabilidade subjetiva 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Valor esperado 

 A média ponderada dos payoffs ou valores de todos os 

resultados possíveis. 

 As probabilidades de cada resultado são utilizadas 

como seus respectivos pesos. 

 O valor esperado mede a tendência ao ponto central; 

o payoff ou valor que, na média, deveríamos esperar 

que viesse a ocorrer. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Resultado de uma operação: 

 Dois resultados são possíveis: 

 Sucesso – melhoria do paciente de x para y;  

 Insucesso – estado de saúde piora de x para z. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Probabilidades e  
Decisões Clínicas 

 Dados: 

 Dois resultados possíveis apresentando os 
payoffs X1 e X2. 

 As probabilidades de cada resultado são 
indicadas por Pr1 e Pr2. 
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Valor Esperado 

 Geralmente, o valor esperado é escrito 
como: 

nn2211 XPr...XPrXPr  E(X)
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Preferências em relação ao risco 

 A utilidade esperada do evento é a soma das 
utilidades associadas a todos os níveis possíveis 
desfechos, ponderadas pela probabilidade de 
ocorrência de cada desfecho. 

A utilidade esperada pode ser escrita: 
 

E(u)  = (1/2)u($10.000) + (1/2)u($30.000) 
 
        = 0,5(10) + 0,5(18) = 14 



O Que é Uma Árvore 
 de Decisão? 
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 Uma árvore de decisão é um fluxograma ilustrando a 

estrutura lógica de uma escolha, sob condições de 

incerteza, incluindo todas as decisões alternativas 

relevantes disponíveis ao tomador de decisão, bem como 

os valores e probabilidades de todas as conseqüências 

relevantes  subseqüentes. 

 

 Uma árvore de decisão é uma representação gráfica das 

opções de um tomador de decisão e suas prováveis 

conseqüências. 

O que é  uma árvore de decisão? 

http://www.ispor.org/regional_chapters/Brazil/index.asp
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 A decision tree is a simple visual tool to represent how all 

of the possible choices relate to the possible outcomes. 

The decision tree depicts graphically all of the 

components of decision problem and relates actions to 

consequences. It consists o nodes, branches and 

outcomes.There are three kinds of nodes: decision nodes,  

chances nodes and terminal nodes. 

 

 Goldie e Corso (2003,p. 109) 

O que é  uma árvore de decisão? 
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 A árvore de decisão incorpora todos os elementos 
chaves e valores que são importantes para os 
pacientes e, ao mesmo tempo, simples o suficiente 
para ser compreensível e operacional. 

 

 O objetivo de uma análise de decisão é identificar a 
via preferível entre dois ou mais cenários clínicos. A 
via preferida pode ser selecionada  como o melhor 
desfecho com base na resposta clínica, utilidade ou 
custo-benefício. 

O que é uma árvore de decisão? 
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O que é uma árvore de decisão? 

 A árvore de decisão é o mais simples dos  
modelos de análise dos modelos de decisão e 
permite modelar uma situação clínica ou 
cenários pouco complexos e lineares, sendo útil 
quando esses problemas clínicos tem curta 
duração e não se repetem, ou seja, sua 
estrutura não permite que os cenários ou os 
estados de saúde sejam recorrentes ao longo 
do tempo. 

F:/imgres
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 Diagrama que representa um conjunto de possíveis 

eventos ou cursos de ação que podem ocorrer como 

resultado de uma decisão, tal como a introdução de um 

programa de administração de um medicamento. 

 

 A Árvore de decisão é dividida em: Ramos e Nós. 

 

 Ramos: representam diferentes cursos de ação;  

 

 Nós: representam situações de escolha. 

O que é uma árvore de decisão? 



O que é uma árvore de decisão? 

 Uma árvore de decisão é uma representação visual de distintas opções 

terapêuticas empregadas no tratamento de uma enfermidade determinada 

e os resultados clínicos que podem derivar-se d cada uma delas, 

conjuntamente com os custos associados com  sua realização. De cada 

alternativa terapêutica empregada irão sair diferentes ramos que 

representam  a possibilidade de evolução da enfermidade segundo uma 

probabilidade determinada, a qual  vai depender das características dos 

pacientes e das opções terapêuticas em si (seu nível de eficácia e 

segurança).  O final de cada ramo é um evento (cura, complicação, morte, 

etc) e  alguns custos associados. 

 
 Javier Sotto Álvares (2012, p. 173). 



O que é uma árvore 
 de decisão clínica? 
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O que é uma árvore 
 de decisão clínica? 

 A clinical decision tree is a schematic display of the temporal and logical 

structure of a clinical situation in which  one or more decision must be made. 

The decision tree requires the decision marker to identify alternative actions 

that might be taken at diferent points in time, information that may be 

obtained at different ponts in time, and possible consequences of the actions. 

The decision tree highliths uncertainty about the patient and the clinical 

problem. The primary aim of the decision tree is to help the clinician separate 

the problem into manageable parts and think clearly about the actions that 

are avaliable and their thiming in relation to the infomration avaliable. Futher, 

by using quantitative measures of uncertainty (i.e, probalilities), the clinician 

can use a decision tree as an aid to selecting na optimal course of action by 

the methods that will be developed... 

 

 Weinstein et. al (1980, p. 33) 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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O que é uma árvore 
 de decisão clínica? 

 A decision tree is not a complete representation of “the 
real world” but rather a simplified and highly stylized 
model of the most important components. To determine 
the appropriate level of complexity, the analyst must 
consider whether the model captures the key issues 
necessary to fully describe the risk-benefit trade-off. If a 
key element of the risk-benefit tradeoff is missing, the  
model will not achieve its goal of helping the reader 
understand the tradeoff. 

 

 [cf. Allan  S. Detsky et al. (1997,p. 124)] 
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O que é uma árvore 
 de decisão clínica? 

 A árvore de decisão pode ser usada para fazer 
ou tomar a melhor decisão clínica numa situação 
na qual o objetivo é maximizar a probabilidade 
de algum desfecho desejável (e.g a cura de um 
paciente) ou o de minimizar a probabilidade de 
algum  evento adverso (e.g a morte). 
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Etapas da análise de decisão 

 Etapa # 1 – identificar a decisão específica; 
 
 Etapa # 2 – especificar as alternativas; 
 
 Etapa # 3 – traçar a estrutura de análise de decisão; 
 

 Etapa # 4 – especificar possíveis custos, desfechos e 
probabilidades; 

 
 Etapa # 5 – realizar cálculos; 
 
 Etapa # 6 -  realizar uma análise de sensibilidade; 



96 

Etapas da análise de decisão 
Etapa #1 

 A decisão específica a ser avaliada deve ser claramente 
definida respondendo-se as seguintes perguntas: 

 

 (i) qual é o objetivo do estudo; 

 

 (ii) ao longo de que período de tempo a análise será 
realizada; 

 

 (iii)  qual a perspectiva a ser adotada pelo estudo; 
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As Perspectivas dos Estudos 
Farmacoeconômicos 

 Perspectiva é um termo econômico que descreve de quem são os 

custos relevantes com base no propósito do estudo.  

 

 A teoria econômica convencional sugere que a perspectiva mais 

adequada e abrangente é a da sociedade. Os custos para sociedade 

incluem os custos para a empresa de seguro-saúde, custos para o 

paciente, custos de outros setores e custos indiretos devido à perda 

de produtividade. 

 

 [cf. Rascati (2010, p.33-34)] 
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As Perspectivas dos Estudos 
Farmacoeconômicos 

 Determina quais custos são relevantes para a análise: 

 

 Sociedade; 

 Pagador;  

 Hospital;  

 Paciente; 

 Para o governo; 

 Para a indústria farmacêutica; 

 Para o pesquisador. 
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As Perspectivas dos Estudos Farmacoeconômicos:  
Custos a Serem Incluídos nos Estudos 

Exemplos de custos Paciente Médico Hospital Plano de 
saúde 

Sociedade 

Custos Médicos Diretos 

Tempo do médico não sim sim sim sim 

Outros (enfermagem, etc) sim não sim sim sim 

Drogas sim sim sim sim sim 

Instrumentos médicos (seringas, 
ultrasom) 

não não sim sim sim 

Testes de Laboratório não não sim sim sim 

Custos Diretos não médicos 

Administração não não sim sim sim 

Facilidades físicas (clinica) não não sim não sim 

Infra-estrutura 
(telefones/eletricidade) 

não sim não sim 

Custos de deslocamento do paciente sim não não não sim 

Cuidados temporários sim não não não sim 

Custos indiretos 

Tempo de visita médica sim não não não sim 

Tempo doente e em recuperação sim não não não sim 

Contratação de empregada de apoio sim não não não sim 
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As Perspectivas dos Estudos 
Farmacoeconômicos 

 A perspectiva é um ponto fundamental quando consideramos 
qualquer avaliação econômica, isto é,  qual é o ponto de vista 
considerado no estudo conduzido -  o do serviço de saúde – 
onde somente os custos diretos são considerados – ou do 
ponto de vista social, onde são estudados também os custos 
indiretos. 

 

 De um modo geral, a perspectiva  social é considerada a mais 
apropriada. 

 

 Walley, Haycox and Bolland (2004, p.10) 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa # 2 

 A análise de decisão pode comparar uma ou mais 
opções de tratamento.  

  

 Geralmente compraram-se as alternativas com a 
do padrão atual ou correntemente usado. 

 

 Idealmente, os tratamentos mais efetivos ou 
alternativos devem ser comparados. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #3 

 São traçadas linhas até os pontos de decisão 
(pontos de ramificação de um árvore de 
decisão), representados como nós de escolha, 
nós de chance ou nós terminais ou de desfecho 
final. 

 

 Nós são os locais da árvore de decisão em que 
ocorrem diferentes opções e onde se torna 
possível uma ramificação. 
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Construção de uma 
 Árvore de Decisão 

 Por convenção, uma árvore de decisão é 
construída da esquerda para a direita, com 
os nós de escolha representados por 
quadrados e os nós de chance por círculos e 
com os resultados especificados na direita 
por triângulos. 
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Construção de uma 
árvore de decisão 

 A árvore de decisão deve ser estruturada numa 
seqüência lógica e temporal que mostre de modo claro 
os pontos onde as escolhas devem ser feitas entre as 
alternativas e os pontos nos quais as informações são 
obtidas ou os desfechos revelados.   

 
 Deve-se enfatizar a importância de incorporar o fator 

tempo na estrutura a fim de destacar a sequencia dos 
eventos e informações que precedem cada ponto de 
decisão.  

 
 Os desfechos associados com cada possível cenário das 

ações e eventos são também especificados nesta 
estrutura. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #3 

 Nó de decisão (decision node): é representado 
na árvore de decisão por um quadrado e 
representa uma decisão a ser tomada pelo 
médico ou profissional de saúde a qual ele 
deve escolher uma ação ou estratégia. 

 

  

  

 

 



Etapas da análise de decisão 
Etapa #3 

 Aqui, no nó de decisão, o investigador que está 
realizando o estudo têm um controle total sobre 
as alternativas que irão resultar em forma de 
ramos, de maneira tal que ele irá decidir 
quantas alternativas serão incluídas no estudo.  
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #3 

 Nó de decisão (decision node) denota um 
ponto no tempo no qual o tomador de 
decisão pode escolher uma das várias 
alternativas. 
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Nó de decisão: 

operar 

 não operar 

Um ponto numa árvore de decisão no qual várias escolhas 

são possíveis. O tomador de decisão controla qual é a 

decisão a ser tomada. Tipicamente está localizado no início 

de uma árvore. 

Somente 2 escolhas são  

mostradas aqui.  Mas  

pode haver mais, na  

medida  em que elas são 

 mutuamente exclusivas. 
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Algumas definições úteis 

 Mutuamente exclusivas 

 
 A interseção dos eventos é vazia; 

 Um e somente um dos eventos deve ocorrer. 

 

 Coletivamente exaustivo 

 
 Os eventos tomados juntos esgotam todo o espaço de 

decisão; 

 No mínimo um evento deve ocorrer. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #3 

 Nó de chance (Chance nodes): são 
representados como círculos que aparecem nas 
árvores de decisão e representam eventos que 
estão além de nosso controle, eles representam 
as incertezas na clínica médica. 
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Nó de chance: 
Um ponto numa árvore de decisão na qual as 

chances determinam qual resultado (outcome) irá 

ocorrer. 

Doença presente 

Doença ausente 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #3 

 Cada nó de chance numa árvore de 
decisão sugere a existência de 
incerteza associada com cada trajetória 
de escolha. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #3 

 Estado Terminal (Terminal state): são 
representados como triângulos nas 
árvores de decisão e representam os 
resultados ou desfechos finais (final 
outcomes). 



114 

Nó terminal: 

Resultado do estado  associado com cada 

possível trajetória. Ele indica um ponto onde 

ocorre um desfecho final. 

Paciente 

curado 
Alguma medida de valor 

 aplicada ao nó terminal 

(eg. LYs, QALYs,  

custos) 
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Ramos: 

Os caminhos alternativos disponíveis devem 

ser sequências de eventos mutuamente 

exclusivas e são indicados como ramos ao 

longo da árvore de decisão.  

Apenas um desses ramos será escolhido em 

uma  análise de decisão. 
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Ramos: 

Cada ramo representa um possível evento. 

 A cada ramos nós adicionamos uma probabilidade 

de que aquele evento venha a ocorrer. 

A soma de todos os eventos possíveis  no nó de 

chance deve ser igual a 1 (princípio da soma das 

probabilidades – ou seja um dos eventos deve 

ocorrer) 
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Trajetória probabilística 
(Path Probability) 

 Path probability de uma sequência de 
eventos é o produto de todas as 
probabilidades ao longo daquela sequência.  

0,2 

0,75 hipertensivo 

obeso infarto 

Sem infarto 

Não obeso 

0,25 
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Trajetória probabilística 
(Path Probability) 

 Path probability correspondente a 
hipertenso e obeso é : [(0,2) x (0,75) = 
0,15]  

0,2 

0,75 hipertensivo 

obeso infarto 

Sem infarto 

Não obeso 

0,25 
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Trajetória probabilística 
(Path Probability) 

 P (hipertenso e obeso) =  

 P (hipertenso) x P (obeso/hipertenso) 

0,2 

0,75 hipertensivo 

obeso infarto 

Sem infarto 

Não obeso 

0,25 
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Decisão 

(0,25) 
0 

1 

0 

1 

0,5 

0,7 

(0,25) 

(0,50) 

(0,25) 

(0,50) 

(0,25) 

Árvore de Decisão Simples 

Nó de decisão 

Nó de chance Nó terminal  

ramos 
probabilidades utilidades 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #4 

 Para cada opção, devem-se obter informações sobre a 
probabilidade de ocorrência e as conseqüências da 
ocorrência.  

 
 São atribuídas probabilidades a cada ramo dos nós de 

chance, e a soma das probabilidades para cada ramo dos 
nós de chance, e a soma das probabilidades para cada 
ramo deve ser igual a 1,0. 

 
 As conseqüências são relatadas como resultados 

monetários, desfechos relacionados à saúde ou as duas 
coisas. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #4 

 Weinstein et al. (1980, p.7) sugere que os tomadores de 

decisão busquem uma informação quantitativa, usando a 

linguagem da probabilidade, a fim se serem mais precisos 

sobre a magnitude das incertezas. Isto torna a análise 

mais específica e menos ambígua do que uma linguagem 

semi quantitativa (isto é improvável, raramente, as vezes 

e quase sempre...).  

 

 Além disso, o uso da linguagem quantitativa das 

probabilidades torna possível basear as decisões sobre 

um uso mais completo das informações disponíveis. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://chds.hsph.harvard.edu/cms_content/images/upload/people/Milton_C._Weinstein2.jpg&imgrefurl=http://chds.hsph.harvard.edu/People/Milton-C.-Weinstein&usg=__BS1GBj0wwdIe6Nw4YK9HDjHyXTs=&h=1000&w=800&sz=459&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=xhqIwRIRejQn_M:&tbnh=149&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dweinstein%2Bwith%2Bclinical%2Bdecision%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GGLR_pt-BR%26tbs%3Disch:1
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #4 

 Os artigos de análise de decisão devem fornecer 
uma listagem das estimativas de probabilidade, 
custo e desfecho utilizadas na análise, incluindo 
onde ou como as estimativas foram obtidas (por 
exemplo, uma revisão da literatura, um ensaio 
clínico ou um painel de especialistas). 



124 

Etapas da análise de decisão 
Etapa #5  

 Em cada nó terminal, a decisão de um paciente ter esse 
desfecho é calculada multiplicando-se a probabilidade de 
cada ramo do nó de escolha pela do nó terminal.  

 

 Os custos totais para cada nó terminal são calculados 
somando-se os custos totais dos ramos desde o nó de 
escolha até o nó terminal.  

 

 O produto dos custos multiplicados pela probabilidade    
(C*P) é calculado para cada nó e depois somado para 
cada opção. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5  

 No processo de decidir qual alternativa escolher 
em uma análise de decisão, existe uma regra 
para que essa decisão seja tomada.  

 

 O valor esperado é um dos princípios utilizados 
para tomar uma decisão que leva em 
consideração tanto os desfechos possíveis para 
cada alternativa de decisão como a probabilidade 
de ocorrência de cada um. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5  

 A utilidade esperada ou o valor esperado, é 
um modo de expressar em números qual 
opção de decisão irá prover o maior valor, 
custo ou unidade de medida. 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5  

 Para encontrarmos a melhor decisão, utiliza-se o 

processo de folding back e averaging out,  que geram o 

valor esperado.  

 

 Nesse processo, os cálculos são iniciados à direita, e, no 

respectivo ramos, à esquerda. De maneira que, para um 

nó de probabilidade, o valor de um ramos é calculado 

pela multiplicação de cada desfecho possível pela sua 

probabilidade, e somam-se os resultados para produzir o 

valor esperado (averaging out). 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5 

 O resultado final é uma estimativa da 
probabilidade do desfecho esperado para cada 
uma das diferentes alternativas considerada.  

 

 A alternativa mais favorável (a com maior valor 
esperado) é a escolhida e as outras são 
eliminadas (folding back). 
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Grau de detalhamento e  
simplificação de uma árvore de decisão 

 Não há  limite para  complexidade de uma 
árvore de decisão, contudo, é importante 
simplificar a análise a fim torná-la útil. 

 

 Quanto mais simples for a análise de decisão 
que capture a essência do problema clínico, 
mais provável é que a análise de decisão 
produza  insights úteis. 



A Validade de uma 
Análise de Decisão 

 A validade de uma análise de decisão depende da forma 

com que os dados foram incorporados ao modelo de 

decisão, depende, em síntese, da qualidade das 

evidências  dos trabalhos utilizados na elaboração da 

“arvore de decisão”, da experiência e intuição do 

cirurgião e das condições de aplicabilidade da ação. 

 

 Lídia Rosi Medeiros e Airton Stein (2001, p.47) 



Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #1 
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Exemplo simplificado de modelo de análise de decisão  
para comparar 2  estratégias terapêuticas. 

MORTO 

Decisão 

Estratégica 

Terapêutica 1 

(0,25) 

Estratégica 

Terapêutica 2 

MORTO 

VIVO SEM MORBIDADE 

VIVO SEM MORBIDADE 

VIVO COM MORBIDADE 

VIVO COM MORBIDADE 

0 

1 

0 

1 

0,5 

0,7 

(0,25) 

(0,50

) 

(0,25) 

(0,50) 

(0,25) 

Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #1 

utilidade 
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 VALOR ESPERADO DA ESTRATÉGIA 1 = 0,625 

 [(0,25 x 0) + (0,50 x 1) + (0,25 x 0,50)] 

 

 VALOR ESPERADO DA ESTRATÉGIA 2 = 0,55 

[(0,25 x 0) + (0,25 x 1) + (0,50 x 0,70)] 

 

 A estratégia com maior valor esperado será a 
mais desejável. 

Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #1 



Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

UTI 

tratar 

Não 
tratar 

melhora 

Não 
melhora 

melhora 

Não 
melhora 

0.9 

0.1 

0.2 

0.8 

 9 

2 

9 

2 

Utilidade 
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

UTI 

tratar 

Não 
tratar 

melhor 

Não pior 

melhor 

Não pior 

0.9 

0.1 

0.2 

0.8 

9 

2 

9 

2 

(9*0.9) + (2*0.1)=8.3 

(0.2*9)+(0.8*2)=3.4 
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Como começar? 

 1) Listar as opções disponíveis: 

 2) representar as opções numa árvore de 
decisão. 

 UTI 

 Nó de decisão 

tratar 

Não tratar 
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

UTI 

Nó de Chance 

tratar 

Não 
tratar 

melhora 

Não 
melhora 

melhora 

Não 
melhora 

0.9 

0.1 

0.2 

0.8 
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

UTI 

Nó de Chance 

tratar 

Não 
tratar 

melhora 

Não melhora 

melhora 

Não 
melhora 

0.9 

0.1 

0.2 

0.8 
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

 Custos dos testes. 
  
 Custos dos tratamentos. 
  
 Custos dos dias perdidos. 
  
 Custos da reconsulta. 
 
 Multiplicação das probabilidades pelos custos. 
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

UTI 

tratar 

Não 
tratar 

melhora 

Não 
melhora 

melhora 

piora 

0.9 

0.1 

0.2 

0.8 

 2 

9 

2 

9 

Custos  
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

UTI 

tratar 

Não tratar 

melhora 

Não 
melhora 

melhora 

Não 
melhora 

0.9 

0.1 

0.2 

0.8 

2 

9 

2 

9 

(2*0.9) + (9*0.1)=2.7 

(0.2*2)+(0.8*9)=7.6 

Custos  
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Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #2 

 Qual a melhor opção em termos de custos? 

 

 Opção tratar -  é mais barato  

 (2.70 vs 7.60) 

 



Árvore de Decisão Simples 
Exemplo #3 
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Estrutura da árvore de decisão  
para o exemplo de antibióticos 

infecção 

A 

B 

Sucesso clínico 

fracasso clínico 

Sucesso clínico 

fracasso clínico 

Nenhum evento 
adverso 

Nenhum evento 
adverso 

Nenhum evento  

adverso 

Nenhum evento 
adverso 

Evento adverso 

Evento adverso 

Evento adverso 

Evento adverso 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5  

Antibiótico A Antibiótico B 

Probabilidade de sucesso 
clínico 

90% 80% 

Custo do antibiótico pelo 
decurso da terapia 

$600 $500 

Probabilidade de eventos 
adversos 

10% 15% 

Custo do tratamento de 
eventos adversos 

$1.000 $1.000 

Estimativas para o exemplo de antibióticos 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5  

Desfecho Custo Probabilidade Custo x 
Probabilidade 

Antibiótico A 

 

Sucesso sem nenhum evento 
adverso 

$600 0,9 x 0,9 = 0,81 $486 

Sucesso com eventos 
adversos 

$600 + $1000 = 

$1600 

0,9 x 0, 1= 0,09 

 

$144 

Fracasso sem nenhum evento 
adverso 

$600 0,1 x 0,9 = 0,09 $54 

Fracasso com eventos 
adversos 

$600 + $1000 = 

$1600 

0,01 X 0,01 = 0,01 $16 

 

Total para o antibiótico A 1,00 $700 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5  

Desfecho Custo Probabilidade Custo x 
Probabilidade 

Antibiótico B 

 

Sucesso sem nenhum evento 
adverso 

$500 0,8 x 0,85 = 0,68 $340 

Sucesso com eventos 
adversos 

$500 + $1000 = 

$1500 

0,8 x 0,15 = 0,12 

 

$180 

Fracasso sem nenhum evento 
adverso 

$500 0,2 x 0,85 = 0,17 $85 

Fracasso com eventos 
adversos 

$500 + $1000 = 

$1600 

0,2X0,15 = 0,03 $45 

 

Total para o antibiótico A 1,00 $650 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa #5 

 As árvores de decisão normalmente baseiam-se em 
dados de ensaios clínicos e outras fontes de evidências 
empíricas, como analises sistemáticas e meta-análises.  

 
 Para a avaliação  econômica, o custo esperado de cada 

estratégia é calculado pela multiplicação do custo de 
cada ramo pela probabilidade  geral de ocorrência deste 
ramo.  

 
 Assim, as diferentes estratégias de tratamento podem 

ser comparadas em termos de custos e desfechos 
esperados. 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.parana-online.com.br/imagens/imagens/2008/abril/30_04_08/naestante300408.jpg&imgrefurl=http://www.parana-online.com.br/colunistas/239/55370/&usg=__xvH8QdeYQmvSY9f4vwOiKcv_mwg=&h=262&w=190&sz=17&hl=pt-BR&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=jKh8HdLGL7YMxM:&tbnh=112&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dkobelt%2Bwith%2Bhealth%2Beconomics%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26rlz%3D1W1GFRE_pt-BR%26tbs%3Disch:1
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Custo médio por escolha de tratamento 
 para o exemplo de antibióticos 

infecção 

A 

B 

Sucesso clínico 

fracasso clínico 

Sucesso clínico 

fracasso clínico 

Nenhum evento 
adverso 

Nenhum evento 
adverso 

Nenhum evento adverso 

Nenhum evento 
adverso 

Evento adverso 

Evento adverso 

Evento adverso 

Evento adverso 

(1) $600 

(2) $1.600 

(3) $600 

(4) $1600 

(5) $500 

(6) $1500 

(7) $500 

(8) $1500 

0,15 

0,20 

0,80 

0,10 

0,90 

0,85 

0,15 

0,85 

0,10 

0,90 

0,90 

0,10 

B: $650 

B: $650 

B: $700 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa # 6 

 Como existe um certo grau de incerteza com relação as 

estimativas utilizadas para construir estes modelos, 

realiza-se uma análise de sensibilidade.  

 

 Estimativas máximas e mínimas de custos e 

probabilidades são inseridas no modelo de decisão para 

determinar a amplitude das respostas. Essas estimativas 

devem ser suficientemente variadas para refletir 

variações realistas de valores. 



Etapas da análise de decisão 
Etapa # 6- Análise de Sensibilidade 

 The decision analysis model is dependent on assumptions made in assigning 

probabilities and utilities. With variation of utilities given by  individuals 

patients and discrepancies of probabilities found in the literature, there is 

some degree of uncertainty inherent in the decision analysis model. Thus, 

sensivity analysis is perphaps the most important component. Sensivity 

analysis changes one or more variables at a time to determine if the overal 

result of the decision changes. Typically all probabilities and utilities are 

varied by assuming the best-case and worst-case scenario. If the prefered 

strategy does not change then the results are considered robust, making the 

degree of uncertainty unimportant. If changing one or more variables 

changes the ideal strategy, then the analysis is considered “sensitive” to  

that variable. 

 

 Sears and Chung (2010, p.5) 
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Etapas da análise de decisão 
Etapa # 6 

Variável Amplitude: 
estimativa baixa – 
estimativa alta 

Antibiótico A: 

Custos totais 

Antibiótico B: 
custos totais 

Custos totais: 

A - B 

Caso-base $ 700 $ 650 + $ 50 

Custo de tratamento 
de efeitos adversos 

B = $ 500 

A = $ 2.500 

$ 650 

$ 850 

$575 

$ 875 

+ $75 

- $ 25 

Custo por tipo de 
terapia para o 
antibiótico A 

B = $ 400 

A = $ 800 

 

$ 500 

$ 900 

 

$ 650 

$ 650 

- $ 150 

+ $ 250 

Custo por terapia para 
antibiótico B 

B = $ 350 

A = $ 750 

$ 700 

$ 700 

$500 

$ 900 

+ $ 200 

- $ 200 

Probabilidade de 
eventos adversos para 
antibiótico A 

B = 7   % 

A = 15 % 

$ 670 

$ 750 

$650 

$ 650 

+ $ 20 

+ $ 100 

Probabilidade de 
eventos adversos para 
antibiótico B 

B = 10 % 

A = 25 % 

$ 700 

$ 700 

 

$ 600 

$ 750 

+ $ 100 

- $ 50 



Exemplo #4 
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Representação  
da sequência de eventos 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

Operative Death 

Survive 

Survive 
 

No cure 

Cure 

Cure 

No Cure 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

Operative Death 
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Determinação da Probabilidade  
de Chance de Cada Desfecho (Outcome) 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

Operative Death 

Survive 

Survive 
 

No cure 

Cure 

Cure 

No Cure 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

Operative Death 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.02 

p=0.10 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.01 

p=0.99 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.98 

p=0.95 

p=0.05 
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Designação de valores as Alternativas de  
Decisção: expectativa de vida como payoff 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

Operative Death 

Survive 

Survive 
 

No cure 

Cure 

Cure 

No Cure 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

Operative Death 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.02 

p=0.10 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.01 

p=0.99 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.98 

LE=0 

LE=2 

LE=20 

LE=2 

LE=20 

LE=20 

LE=2 

LE=20 

LE=0 

LE=0 

LE=20 

p=0.95 

p=0.05 
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Averaging Out 

0.10 X 20 + 0.90 X 2 = 3.8 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

Operative Death 

Survive 

Survive 
 

No cure 

Cure 

Cure 

No Cure 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

Operative Death 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.02 

p=0.10 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.01 

p=0.99 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.98 

LE=0 

LE=2 

LE=20 

LE=2 

LE=20 

LE=20 

LE=2 

LE=20 

LE=0 

LE=0 

LE=20 

p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.02 X 0 + 0.98 X 3.8 = 3.72 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

Operative Death 

Survive 

Survive 
 

No cure 

Cure 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

Operative Death 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.02 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.01 

p=0.99 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.98 

LE=0 

LE=2 

LE=20 

LE=2 

LE=20 

LE=3.8 

LE=20 

LE=0 

LE=0 

LE=20 

p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.10 X 2 + 0.90 X 20 = 18.2 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

Operative Death 

Survive 
 

No cure 

Cure 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.01 

p=0.99 

p=0.10 

p=0.90 

LE=0 

LE=2 

LE=20 

LE=2 

LE=20 

LE=3.72 

LE=20 

LE=0 

LE=20 

p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.90 X 18.2 + 0.10 X 0 = 16.38 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

Operative Death 

Survive 
 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.01 

p=0.99 

p=0.10 
LE=0 

LE=2 

LE=20 
LE=18.2 

LE=3.72 

LE=20 

LE=0 

LE=20 

p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.01 X 0 + 0.99 X 20 = 19.8 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Survive 

Operative Death 

Palliate 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.01 

p=0.99 

LE=2 

LE=20 

LE=16.38 

LE=3.72 

LE=20 

LE=0 

LE=20 

p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.90 X 2 + 0.10 X 20 = 3.8 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Palliate 

No cure 
 

Cure 
 

Try for the cure 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.90 

p=0.10 

LE=2 

LE=20 

LE=16.38 

LE=3.72 

LE=19.8 

LE=20 
p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.10 X 3.8 + 0.90 X 20 = 18.38 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 
 

Disease absent 
 

Disease present 

Disease absent 

Palliate 

Try for the cure 

p=0.10 

p=0.90 

p=0.10 

p=0.90 

LE=3.8 

LE=16.38 

LE=3.72 

LE=19.8 

LE=20 
p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.95 X 16.38 + 0.05 X 3.72 = 15.747 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 

Disease absent 

Palliate 

Try for the cure 

p=0.10 

p=0.90 

LE=16.38 

LE=3.72 

LE=19.8 

LE=18.38 

p=0.95 

p=0.05 
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Folding Back 

0.10 X 15.747 + 0.90 X 19.8 = 19.395 

     

Operate 

Do not operate 

 

Disease present 

Disease absent 

p=0.10 

p=0.90 

LE=15.747 

LE=19.8 

LE=18.38 
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Final Fold – Opera Vs. Nao Opera 

     

Operate 

Do not operate 

 

LE=19.39 

LE=18.38 



Exemplo #5 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença  

ausente 

Doença 

presente 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

cura 

Sem cura 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença 

ausente 

Doença 

presente 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

cura 

Sem cura 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta  

curar 

paliativo 

Cada trajetória ao longo da árvore define  

um único resultado potencial. 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença  

ausente 

Doença 

presente 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

cura 

Sem cura 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

Inserir probabilidades em cada nó de chance. 

Fontes incluem dados de literatura, estudos, 

modelagem e opinião de especialistas. 

10% 

90% 

10% 

90% 

10% 

90% 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença  

ausente 

Doença  

presente 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

cura 

Sem  

cura 

Sem 

cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

Designar valores a cada 

resultado ou desfecho no final.  

10% 

90% 

10% 

90% 

10% 

90% 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 

20 LY 

20 LY 

20 LY 20 LY 

20 LY 

2 LY 

2 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

0 LY 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença  

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença 

ausente 

Doença 

presente 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

cure 

Sem 

cura 

Sem 

cura 

cure 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

Computar os resultados médios, trabalahndo 

da direita para a esquerda… 

10% 

90% 

10% 

90% 

10% 

90% 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 

20 LY 

20 LY 

20 LY 20 LY 

20 LY 

2 LY 

2 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

0 LY 

Média de LYs: 

= 10% x 20  +  90% x 2 

=.1x20 + .9x2 

 = 2.0 + 1.8 

= 3.8 LY  
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença 

ausente 

Doença 

presente 

sobrevive 

operative 

death 

cura 

Sem 

cura 

Sem 

cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

Substituir estes nós de chances 

com médias … 

10% 

90% 

10% 

90% 10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 

20 LY 

20 LY 20 LY 

20 LY 

2 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

0 LY 

Médias LYs: 

= 10% x 20  +  90% x 2 

=.1x20 + .9x2 

 = 2.0 + 1.8 

= 3.8 LY  

3.8 LY 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença  

ausente 

Doença 

presente 

sobrevive 

operative 

death 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 

20 LY 

20 LY 

20 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

0 LY 

Média LYs : 

= 10% x 20  +  90% x 2 

=.1x20 + .9x2 

 = 2.0 + 1.8 

= 3.8 LY  

3.8 LY 

3.8 LY 

Substituir estes nós de chances 

com médias … 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Doença 

ausente 

Doença  

presente 

sobrevive 

operative 

death 

sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 

20 LY 

20 LY 

20 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

0 LY 

3.8 LY 

3.8 LY 

Média LY : 

= 10% x 3.8  +  90% x 20 

=.1x3.8 + .9x20 

 = .38 + 18 

= 18.38 LY  

Substituir estes nós de chances 

com médias … 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

sobrevive 

operative 

death 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 

20 LY 

20 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

0 LY 

3.8 LY 

Média LY: 

= 10% x 3.8  +  90% x 20 

=.1x3.8 + .9x20 

 = .38 + 18 

= 18.38 LY  

18.38 LY 

Substituir estes nós de chances 

com médias … 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

sobrevive 

operative 

death 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

Continuando este processo… 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

98% 

2% 

20 LY 

20 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

0 LY 

3.8 LY 

18.38 LY 

 Média LY : 

= 98% x 3.8  +  2% x 0 

=.98x 3.8 + .02 x 0 

 = 3.72 + 0 

= 3.72 LY  
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

20 LY 

20 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

18.38 LY 

Média  LY : 

= 98% x 3.8  +  2% x 0 

=.98x 3.8 + .02 x 0 

 = 3.72 + 0 

= 3.72 LY  

3.72 LY 

Continuando este processo… 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Sem cura 

cura 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 

90% 

10% 

99% 

1% 

90% 

10% 

20 LY 

20 LY 

2 LY 

0 LY 

0 LY 

18.38 LY 

3.72 LY 

Média LY: 

= 90% x 20  +  10% x2 

=.90x 20 + .1 x 2 

 = 18 + .2 

= 18.2 LY  

Continuando este processo… 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 99% 

1% 

90% 

10% 

20 LY 

0 LY 

0 LY 

18.38 LY 

3.72 LY 

 Média LY: 

= 90% x 20  +  10% x2 

=.90x 20 + .1 x 2 

 = 18 + .2 

= 18.2 LY  

18.2 LY 

Continuando este processo… 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

sobrevive 

operative 

death 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 99% 

1% 

90% 

10% 

20 LY 

0 LY 

0 LY 

18.38 LY 

3.72 LY 

18.2 LY 

Média LY : 

= 90% x 18.2  +  10% x0 

=.90x 18.2+ .1 x0 

 = 16.38 + 0 

= 16.38 LY  

Continuando este processo… 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Tenta 

curar 

paliativo 

10% 

90% 99% 

1% 

20 LY 

0 LY 

18.38 LY 

3.72 LY 

Média LY: 

= 90% x 18.2  +  10% x0 

=.90x 18.2+ .1 x0 

 = 16.38 + 0 

= 16.38 LY  

16.38 LY 

Continuando este processo… 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Tentar  
curar 

 

paliativo 

10% 

90% 99% 

1% 

20 LY 

0 LY 

18.38 LY 

3.72 LY 

16.38 LY 

No nó de decisão nós  
devemos escolher 
 qual trajetória tomar 
 

Aqui, nós devemos 

escolher a cura, 

Continuando este processo… 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença  

ausente 
operative 

death 

sobrevive 

Tentar  

curar 10% 

90% 99% 

1% 

20 LY 

0 LY 

18.38 LY 

16.38 LY 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença  

ausente operative 

death 

sobrevive 

Tenta 

curar 10% 

90% 
99% 

1% 

20 LY 

0 LY 

18.38 LY 

16.38 LY 

 Média LY : 

= 99% x 20  +  1% x0 

=.99x 20+ .01 x0 

 = 19.8 + 0 

= 19.8 LY  

Continuando … 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença 

ausente 

Tentar  

curar 10% 

90% 

18.38 LY 

16.38 LY 

Average LY here: 

= 99% x 20  +  1% x0 

=.99x 20+ .01 x0 

 = 19.8 + 0 

= 19.8 LY  

19.8 LY 

Continuando … 
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cirúrgia 

droga 

Doença presente 

Doença  

ausente 

Tenta  

curar 10% 

90% 

18.38 LY 

16.38 LY 

19.8 LY 

Média LY : 

=10% x 16.38  +  90% x19.8 

=.1x 16.38 + .9 x19.8 

 = 1.638 + 17.82 

= 19.46 LY  

Continuando … 
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cirúrgia 

droga 
18.38 LY 

MédiaLY aqui: 

=10% x 16.38  +  90% x19.8 

=.1x 16.38 + .9 x19.8 

 = 1.638 + 17.82 

= 19.46 LY  

19.46 LY 

Continuando … 
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cirúrgia 

droga 
18.38 LY 

19.46 LY 

O resultado de cada decisão é 

 mais aparente agora: 

A administração de medicamentos 

produz 18.38 LY. 

Cirúrgia (intending cure) produz uma 

média de 19.46 LY. 

O benefício incremental da cirúrgia vs. 

A administração de medicamentos é:  

19.46 - 18.38 = 1.08 LY  



Exemplo # 6 
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Exemplo # 6 

 Nós devemos vacinar as crianças contra a meningite? 

  

 Questão: Vacinar ou não vacinar? 

  

 Esta decisão depende de: 

 
 Risco de exposição ao bacilo; 

 Risco de contrarir meningite; 

 Eficácia da vacina; 

 Riscos associados a vacina. 
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Exemplo # 6 

Vaccinate

Do not vaccinate

Choice
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Exemplo # 6 

Exposed

Not exposed

Vaccinate

Exposed

Not exposed

Do not vaccinate

Choice
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Exemplo # 6 

Meningitis

No meningitis

Exposed

Not exposed

Vaccinate

Meningitis

No meningitis

Exposed

Not exposed

Do not vaccinate

Choice
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Exemplo #6 

 Risco de exposição ao bacilo:  (0,2); 

 

 Risco de contrair meningite, se exposto: (0,1); 

 

 Eficácia da vacina (risco de meningite se 
vacinado): (0,01); 

 

 Risco associado com a vacina: (0,003) 
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Dead

,5
0

Dead

,4
1

Alive

,6
0

Meningitis

,01

No meningitis

,99
0

Exposed

,2

Not exposed

,8
0

No complications

,5

Vaccinate

Dead

,4
1

Alive

,6
0

Meningitis

,1

No meningitis

,9
0

Exposed

,2

Not exposed

,8
0

Do not vaccinate

Choice

Exemplo # 6 
utilidade 
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 Calcular os custos experados e os desfechos experados 

para cada opção sob avaliação ou escolha. 

 

 Para uma dada opção, os custos experados são a soma 

dos custos de cada consequência ponderados pela 

probabilidade de cada consequência. 

 

 Objetivo: maximizar ou minimizar o valor positivo ou 

negativo do desfecho. 

Exemplo # 6 
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Dead

,5
0

Dead

,4
1

Alive

,6
0

Meningitis

,01

No meningitis

,99
0

Exposed

,2

Not exposed

,8
0

No complications

,5

Vaccinate

Dead

,4
1

Alive

,6
0

Meningitis

,1

No meningitis

,9
0

Exposed

,2

Not exposed

,8
0

Do not vaccinate

Choice

 

# mortes com vacinação = 0,003 + (0,997 x 0,2 x 0,01 x 0,4) = 3,8/1 000 criança 

 

#mortes sem vacinação = 0,2 x 0,1 x 0,4 = 8,0/1 000 criança. 



Exemplo #7 









Exemplo # 8 
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Exemplo #9 
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Exemplo # 10 

214 
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Exemplo # 11 



Cenário Clínico 





















Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 (i) estruturação dos problemas de decisão - o método 
de decisão analítico encoraja a divisão dos problemas 
complexos em seus componentes mais simples: 
escolhas, eventos probabilísticos e resultados 
alternativos.  

 

 A divisão dos problemas em partes permite aos 
tomadores de decisão se focarem sobre as partes 
separadas sem perder a noção do todo ou do conjunto 
das decisões, porque a árvore de decisão incorpora a 
dimensão do tempo e encoraja uma seqüência lógica 
dos testes e intervenções. 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Well  
Alive, breast cancer 

Dead, breast cancer 

Alive, breast cancer 

Alive, breast cancer 

Dead, other causes 
Dead, breast cancer 

Dead, breast cancer 
Dead, other causes 

Well  
Alive, breast cancer 

Well  

Dead, breast cancer 
Dead, other causes 

Dead, other causes 

Well  

Dead, other causes 

Well  
Alive, breast cancer 

Dead, breast cancer 

Alive, breast cancer 
Dead, breast cancer 

Dead, other causes 

Well  

Screening 

>40 years 

Screening 

>50 years 

Mammography  

performed 

Mammography  

Not performed 

Mammography + 

Mammography - 

Mammography - 

Mammography + 

Mammography  

performed 

Mammography  

Not performed 
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 (ii) estimação das probabilidades – a busca por 
estimativas explicitas das probabilidades 
promove uma adequada interpretação 
quantitativa dos testes clínicos.  

 

 Este resultado, junto com os melhoramentos no 
seqüenciamento dos testes, pode reduzir a 
probabilidade de testes redundantes e, assim, 
promover um uso mais eficiente dos recursos; 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664


233 

Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 (iii) estimação das utilidades – visto que a 
fontes predominante de utilidade deveria ser a 
do paciente ao invés do médico e prover que as 
utilidades dos pacientes sejam incorporadas na 
decisão, a descrição da estrutura da utilidade 
serve para focar sobre qualquer questão ética 
referente as escolhas que sejam feitas; 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 (iv) o valor do vocabulário – a análise de 
decisão clinica promove uma 
homogeneização no uso do vocabulário 
referente a tomada de decisão clínica.  

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 (v) estrutura as controvérsias médicas – a 
abordagem das decisões clínicas pode 
esclarecer a natureza dos desacordos 
entre os médicos.  

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780721691664
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 A análise de decisão não garante que uma 
estratégia dominante exista e nem que ela se 
converta numa escolha  genuinamente clara e 
inequívoca.  

 

 A análise de decisão constitui-se somente numa 
abordagem analítica para ajudar os médicos e 
pacientes a identificar a melhor escolha 
disponível dadas suas crenças e preferências. 
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 A estruturação de uma árvore de decisão requer que 
nos verifiquemos aas incertezas relevantes e as 
possíveis ações a serem tomadas, algumas das quais 
poderiam ser de outro modo negligenciadas. A árvore 
de cisão nos ajuda a identificar as peças da informação 
clínica que estão disponíveis antes que cada decisão 
seja tomada, de modo que uma informação que não 
afete a decisão não necessite ser obtida. 

 
 A árvore de decisão também nos permite concentrar 

numa parte do problema num período sem perder a 
visão total do problema e permite integrá-la de um 
modo inteligível com todas as partes do  mesmo 
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 As técnicas de análise de decisão clínica trazem benefícios potenciais para a 
sociedade modelando as questões de política de saúde ou determinando 
estratégias  econômicas ótimas. Numa escala individual, elas  ajudar a 
guiar a escolha de tratamentos. Contudo, é importante reconhecermos que 
cada analise de decisão é uma entidade que evolui e que está sujeita a 
refinamentos a medida em que novos dados  se torna disponíveis. Uma 
analise de decisão publicada não é um projeto completo. Mesmo depois de 
publicado, uma análise de decisão deveria, em teoria, continuar a ser  
escrutinada, testada e refinada. Conseqüentemente, os resultados de uma 
análise de decisão não pretendem ser um dogma. Ao contrário,  a análise 
de decisão é melhor vista como uma poderosa ferramenta que pode dar 
uma perspectiva de  larga escala aos problemas clínicos. O valor de uma 
análise de decisão é o de colocar as incertezas clinicas dentro de uma 
estrutura administrável e para visualizar como a incerteza afeta as escolhas 
e os resultados. Quando usada de modo criterioso, a análise de decisão é 
uma ferramenta que pode melhorar potencialmente a pratica da medicina. 

 
 [cf. Chen et al. (2009, p.989)] 
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Vantagens do Uso da  
Análise de Decisão Clínica 

 The major advantages of decision analysis arise from dividing a 

problem into its  components parts. The method is explicit and 

quantitative, forcing the physician to identify all possible treatment 

alternatives and outcomes, to determine which data are  necessary 

to make and educated decision, and to evaluate precisely the relative 

preference for each possible outcome. By providing and absolute 

best alternative, decision analysis is prescriptive.The decision tree 

does not merely represent and overview of the problem; rather, it 

tells us what we should do. The final product of a decision analysis 

model should be a rational decision made on the basis of a complete 

understanding of the clinical situation. 

 

 [cf. Friedland DJ et al. (1998, p.38) 



Algumas outras opiniões ... 

Decision analysis is clearly not an approach for handling 

uncertainty in all clinical decisions. However, it is a useful 

technique for assisting complex and uncertain decisions, 

where the best option is not immediately obvious. By 

specifically including the results of research studies in the 

decision model, it can help a practitioner make evidence-

based decisions. Often, the decision models used in a 

decision analysis are based on a wider range of 

information than would be used in a more unstructured 

approach to decision making (Elwyn et al 2001). 



Resumo 
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Resumo 

 A análise de decisão é um método racional para 

a tomada de decisão médica que incorpora a 

melhor evidência disponível e as necessidades 

dos pacientes individuais. 
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Resumo 

 A técnica da análise de decisão é 

particularmente adequada para situações 

clínicas que são altamente complexas, na qual 

dados importantes são incertos, no qual o 

desfecho para o paciente é crítico ou os eventos 

ocorrem em diferentes pontos do tempo. 
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Resumo 

 Resolvendo uma árvore de decisão pela 

averaging out e folding back irá revelar a 

estratégia ótima para uma situação clínica. 
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Resumo 

 Embora a análise de decisão possa não ser útil 

para toda as decisões clínicas, ela pode ser uma 

abordagem útil, lógica e baseada em evidências 

para a tomada de decisão clínica. 
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Resumo 

 A técnica da análise de decisão é 

particularmente adequada para situações 

clínicas que são altamente complexas, na qual 

dados importantes são incertos, no qual o 

desfecho para o paciente é crítico ou os eventos 

ocorrem em diferentes pontos do tempo. 



Resumo 

 “A MBE utiliza-se da análise de decisão, instrumento de valor para 

situações clínicas que não disponham de clara  definição sobre a melhor 

conduta (situações que geram incertezas), e  a compreensão dos princípios 

dessa metodologia representa um instrumento importante a ser adicionado 

ao arsenal da prática cirúrgica. Visto que, nas últimas décadas, com o 

progresso tecnológico na área cirúrgica, ocorreu um aumento  na 

complexidade das decisões médicas, há necessidade de se predizer, de 

forma quantitativa, os desfechos esperados e as conseqüências econômicas 

das diferentes estratégias para se ter um direcionamento na escolha de 

uma ação mais efetiva para o paciente.” 

 

 Lídia Rosi Medeiros e Airton Stein (2001, p.49) 



Questões para a Análise  
Crítica de Artigos Sobre  

Análise de Decisão 
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Planilha para Análise Crítica de 
Artigos Sobre Análise de Decisão 

 1) Título completo? 
 
 2) Objetivo claro? 
 
 3) Alternativas adequadas? 
 
 4) Alternativas descritas? 
 
 5) Perspectiva declarada? 
 
 6) Tipo de estudo? 
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Planilha para Análise Crítica de 
Artigos Sobre Análise de Decisão 

 7) custos relevantes? 
 
 8) desfechos relevantes? 
 
 9) ajuste ou discounting? 
 
 10) pressupostos razoáveis? 
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Planilha para Análise Crítica de 
Artigos Sobre Análise de Decisão 

11) análises de sensibilidade? 

 

12) limitações abordadas? 

 

13) generalizações adequadas? 

 

14) conclusões imparciais? (sem viés)? 



Bibliografia Sugerida 
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Software 

 Decision Maker 
 http://infolab.umdnj.edu/windm/ 

 

 

 DATA by TreeAge 
 http://www.treeage.com 

 

 

 Excel 

 

  

http://infolab.umdnj.edu/windm/
http://www.treeage.com/
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