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1 RESUMO EXECUTIVO
OBJETIVO:
Cirurgia Robótica.
Tecnologia:
Aplicação na Saúde:
Ginecologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Tórax e Cardíaca.
Sistema Robótico Cirúrgico da Vinci®:
Plataforma Robótica da Vinci®:

15

2 CONTEXTO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS
Contextualização:

Laparoscopia

17

3 DIRETRIZ METODOLÓGICA
3.1 DOMÍNIO CLÍNICO
Esse domínio de análise tem um papel importante na elaboração de um estudo

ETAPA 1 – Questões-Chave
Para construção das questões-chave, primeiramente foi desenvolvida uma
de interesse, conforme a Figura 1.
Figura 1 – Estrutura analítica

Fonte: Elaboração Própria.
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apresenta o Quadro 1.
Quadro 1 – Questões-chave

CR vs CL

Fonte: Elaboração Própria.

Também, foram desenvolvidas questões-chave em formato de perguntas PICO,
conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Perguntas PICO desenvolvidas
População

Intervenção

Comparação

CR
Pacientes com
necessidade de
prostatectomia radical
Fonte: Elaboração Própria.
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Resultados orientados ao paciente

CR

Eventos adversos

CR

CL

Resultados orientados ao paciente

CR

CL

Eventos adversos
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ETAPA 2 – Critérios de Inclusão e Exclusão
1.
2.
3.

DESENHO DO ESTUDO:
Estudos de Coorte

4.

Orientados ao Paciente: tempo de operação, tempo de internação,
tempo de uso da sonda urinária, tempo de recuperação pós-operatório,
sangramento, dor, taxa de conversão.
Estudos nas línguas: inglês, português, espanhol.
Estudos do mesmo autor e assunto serão considerados o mais recente

ETAPA 3 – Busca de Evidências

Prostatectomy.

21
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Os Quadros 3 e 4 descrevem a estratégia de busca nas bases pesquisadas
Quadro 3 – Estratégia de busca com os termos utilizados.
Base

Termos

Data da pesquisa: 20/04/2012
CRD

FROM 2007 TO 2012
Data da pesquisa: 20/04/2012
Data da pesquisa: 20/04/2012
Data da pesquisa: 27/04/2012

Web of science

Timespan=2007-2012.
Data da pesquisa: 25/04/2012

Fonte: Elaboração Própria.

Quadro 4 – Estratégia de busca com o numero de resultados encontrados
Base

Termos

Resultados

Estudos
Selecionados

Estudos
Disponíveis

223

33

33

1

1

1

6

2

2

8

1

1

52

9

6

290

47

36

Medline

CRD
Cochrane

opy and surgical and
procedures and prostatectomy

Web of
science
.

Fonte: Elaboração Própria.
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ETAPA 4 – Seleção dos Estudos e Avaliação das Evidências
Como forma de demonstrar como foi realizada a seleção dos estudos, um
após análise e comparação com os critérios de inclusão e exclusão, um número de
Figura 2 – Fluxograma de seleção dos estudos

Fonte: Elaboração Própria

Na pesquisa foram encontrados dois relatórios de avaliação em tecnologia em
avaliadas conforme tabela contendo os parâmetros necessários para a avaliação da
no Quadro 5.

23
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Quadro 5 –
Estudo

Ho C. et al., 2011

Lópes, S. E. et al., 2008

Medline citações em processo e não
Busca
Cinahl via Ovid
The Cochrane Library
Número
de estudos
incluídos
Qualidade
dos estudos
primários

51

Não há ECR. Todos os estudos são

23
Não há ECR. Todos os estudos são

comparação basal dos estudos
Os estudos foram avaliados de acordo
com um formulário de avaliação de
estudos clínicos. O formulário contém

Os estudos foram avaliados mediante um
checklist elaborado através de publicações

ordem descrescente de qualidade

para a indicação de prostatectomia

Intervenção

interesse

Em nove é a CR. E dois estudos trazem
as duas intervenções
Os autores afirmam que não há nada
a declarar

Pacientes homens adultos com câncer de
próstata localizado ou pacientes homens
adultos com indicação de prostatectomia radical

oito a intervenção é CL
Os autores declaram que não têm interesses

Fonte: Elaboração Própria.

ETAPA 5 – Resumo das Evidências e Recomendações Clínicas
Os resultados dos estudos analisados estão apresentados em dois Quadros 6 e 7. O
Quadro 6 mostra os resultados dos dois estudos de avaliação de tecnologia em saúde

24
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Quadro 6 – Resultados dos relatórios de avaliação de tecnologia em saúde
Referência, autor,
data e país

Foco, metodologia básica, principais achados e conclusões e
recomendações

comparada com a cirurgia aberta ou procedimento laparoscópico nos
casos de prostatectomia, histerectomia, nefrectomia e cirurgia cardíaca.
Metodologia:

Critérios de Seleção:
Desenho do estudo: ECR’s, quando não disponíveis estudos
observacionais.
quatros indicações selecionadas.

Canadian
Ho C. et al.,
2011

Drugs and
Technologies in
Health

Resultados:
51 estudos focados em prostatectomia.
Desfecho

Nº de

Amostra

estudos

I², valor

Resultados

de P

(IC 95%)

Tempo de
Operação

19

5,201

98,00%, <
0,000001

WMD = 37,74

Tempo de
Internação

19

5,554

98,9%,<
0,000001

WMD = -1,54

Complicações

15

5,662

64,01%,
0,0004

RR = 0,73

Sangramento

21

5,568

99,4%,<
0,000001

WMD = -470,26

Transfusões

18

8,730

62,3%,
0,0002

RR = 0,20

Função

5

845

66,4%,
0,05

RR = 1,15

Função

8

2,022

40,0%,
0,11

RR= 1,06

Função
Sexual

7

1,726

70,1%,
0,003

RR = 1,55

Continua
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Continuação
Referência, autor,
data e país

Foco, metodologia básica, principais achados e conclusões e
recomendações
Desfecho

Nº de

Amostra

estudos

Canadian
Ho C. et al.,
2011

Drugs and
Technologies in
Health

I², valor

Resultados

de P

(IC 95%)

Tempo de
Operação

9

1,415

99,8%,
<0,00001

WMD = -22,79

Tempo de

7

1,235

76,2%,
0,0003

WMD = -0,80

Complicações

9

1,845

60,0%,
0,01

RR = 0,85

Sangramento

10

1,655

90,0%,
<0,00001

WMD = -89,52

Transfusões

7

1,820

0%, 0,83

RR = 0,54

Função Urinária

3

556

66,4%,
0,05

RR = 1,10

Função Urinária

2

400

17,7%,
0,27

RR = 1,08

Conclusão:

CR vs CL:

Unidade de
Lópes, S. E. et
al., 2008

Tecnologias
Sanitárias
Comunidade de
Laín Entralgo.

nas intervenções cirúrgicas e avaliar os custos derivados da sua
Metodologia:
via OVID. Publicados de 2002 a 2008.
Critérios de Inclusão:
Estudo com grupo controle que compra a CR com qualquer outra
técnica cirúrgica.

Continua
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Continuação
Referência, autor,
data e país

Foco, metodologia básica, principais achados e conclusões e
recomendações
Critério de exclusão:
Série de casos, comentários, revisões, cartas, livros ou capítulos de livros.
Estudos realizados em animais, estudos realizados em cadáveres.
checklist

Resultados:
Desfecho

Nº de

I², valor

Resultados

estudos

de P

(IC 95%)

Tempo de
Operação

5

90%,
0,00001

WMD =27,77

Tecnologias
Sanitárias

Tempo de

7

99% ,
0,00001

WMD = -1,58

Comunidade de

Complicações

4

49% , 0,12

RR = 0,41

Laín Entralgo.

Sangramento

9

94% ,
0,00001

WMD = -473,28

Transfusões

4

80%,
0,0001

RR= 0,08

Função Urinária

2

73%, 0,05

RR= 1,83

Função Urinária

2

0%, 0,60

RR = 2,45

Dor

2

100%,
0,00001

RR = -1,98

Tempo de Sonda
Urinária

3

96%,
0,00001

WMD = -4,51

Unidade de
Lópes, S. E. et
al., 2008

Continua
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Conclusão
Referência, autor,
data e país

Foco, metodologia básica, principais achados e conclusões e
recomendações
Desfecho

Unidade de
Lópes, S. E. et
al., 2008

Tecnologias
Sanitárias

Nº de

I², valor

Resultados

estudos

de P

(IC 95%)

Tempo de Operação

6

94%,
0,00001

WMD = -0,06

Tempo de Internação

3

92%, 0,07

WMD = -0,28

Complicações

5

83%,
0,0001

RR = 0,32

Transfusões

5

45%, 0,13

RR = 0,01

2

0%, 0,68

RR = 2,00

3

43%, 0,13

WMD = 0,03

5

4%, 0,38

RR = -0,01

5

47%, 0,11

RR = 0,00

Tempo de sonda
urinária

Conversão total

Comunidade de
Conclusão:
Laín Entralgo.

de operação mais prolongado, um menor sangramento, diminuição
no número de complicações, do tempo de internação, do tempo de

no seu tempo de operação, nas complicações, sangramento,
transfusões sanguíneas, tempo de internação e tempo de uso de
sonda urinária.
Recomendação:
Há evidências que a CR possui vantagens na realização de
prostatectomia radical, pois apresentou menos conversões que a
Fonte: Elaboração Própria.

28

DIRETRIZES METODOLÓGICAS: Elaboração de Estudos para Avaliação de Equipamentos Médico-Assistenciais

Quadro 7 – Resultados dos demais estudos analisados
ESTUDOS

DESFECHOS

Pacientes com indicação
de prostatectomia
com câncer de próstata
Barry, M. J.
et al., 2012

Período de coleta: 1 de
agosto de 2008 a 31 de
dezembro de 2008

Grupo B = 8,9
Tempo de operação em
minutos

n=106
Park, J. W.
et al., 2011

prostatectomia radical

Número de transfusões
Tempo de internação em

Tempo de uso de cateter

Grupo B = 1
Grupo B = 7

P = 0,71

Grupo B = 8

P = 0,15

Complicações:

n=1.047
Lallas, C. D.
et al., 2010

prostatectomia radical.
Período: entre 2001 a 2009

Grupo B = 0
Neuropraxia dos membros

Grupo B = 0
Total:

Continua
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Conclusão
ESTUDOS

DESFECHOS
Tempo de operação em
minutos

Gainsburg,
D. M. et al.,
2010

Database de cirurgias
urológicas e anestesias
Pacientes que realizaram
prostatectomia radical
retropúbica
n=681
Grupo B: CR n = 575
Período: 2002 a 2008

Gonzalez, P.
2010

Database interno
Pacientes que realizaram
cirurgia urológica
n=3.622 cirurgias
Grupo B: CL n = 320
Grupo C: CR n = 137
Período: 1997 a 2007
Estudo de Coorte
Database

2012

P < 0,01
Tempo pós-operatório em
minutos
Tempo de internação em
dias

P = 0,04

P < 0,01

Tempo de operação em
minutos

Tempo de internação
em dias

Número de

prostatectomia radical
n= 21.834
Grupo B: CL = 2,8%

P < 0,01

Grupo B = ----Tempo de internação em

Período: 2008
Fonte: Elaboração Própria.

Quanto ao tempo de internação, este foi menor com o uso do sistema de
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Os estudos indicam uma diminuição no tempo em dias de permanência de
Com relação ao tempo de recuperação pós-operatório, um estudo demonstrou
RESUMO DA ANÁLISE
Foi encontrado um grande número de estudos, porém poucos estavam dentro
O equipamento se enquadra na Classe 01 – Enquadramento do Produto – de

qualidade das evidências.
3.2 DOMÍNIO ADMISSIBILIDADE
Esse domínio tem como proposta apresentar ao parecerista subsídios legais e
populacional, como técnico. Com isso, buscou-se evidências e/ou informações
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Quadro 8 – Registro do equipamento encontrado através do termo “Robótico”
Nome da Empresa:
CNPJ:

33.250.713/0001-62

1030286

Produto:
Modelo Produto Médico:
Registro:

10302860125

Processo:

25351.379678/2007-48

Origem do Produto
Vencimento do Registro:

17/12/2012

Quadro 9 – Registro do equipamento encontrado através do termo “Da Vinci”
Nome da Empresa:
CNPJ:

33.250.713/0001-62

1030286

Produto:
Modelo Produto Médico:

IS2000, IS3000

Registro:

10302860146

Processo:

25351.492628/2009-83

Origem do Produto
Vencimento do Registro:

08/03/2015

RESUMO DA ANÁLISE
válido para sua comercialização, sendo possível seu estudo para incorporação.

admissibilidade não foi analisada segundo as Portarias nº 1101/2002 e
544/2001 entre outras legislações vigentes.
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3.3 DOMÍNIO TÉCNICO
pormenorizada da tecnologia, buscando conhecer seu princípio de funcionamento, suas

o site do fabricante, três modelos do equipamento:

O sistema permite novas opções minimamente invasivas para

Extensibilidade digital.
complexas de forma minimamente invasiva e é composta de três componentes
principais: o console do cirurgião, o carrinho do paciente e o carrinho de visão,
conforme Figura 3.
Figura 3 – Componentes do Sistema de Cirurgia Robótica
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O console do cirurgião caracteriza-se por ser o centro de controle do sistema de
principal interage no procedimento cirúrgico, através de dois controladores gerais em
suas mãos que possibilitam o domínio dos instrumentos e de um endoscópio com
imagens tridimensionais, além de demais comandos via controladores nos seus pés.

se que os instrumentos parecem estar posicionados nas mãos do cirurgião nos
controladores gerais propiciando um alinhamento do olho com as mãos e os
instrumentos, similarmente como ocorre no procedimento cirúrgico aberto.
punho e dedos do cirurgião principal em precisos movimentos, supostamente em
tempo real, de instrumentos cirúrgicos dentro do paciente. O controle dos movimentos
é propiciado por meio de uma escala e há a redução dos tremores naturais da mão do
o posicionamento como do médico durante o procedimento.
Figura 4 – Console do cirurgião

EndoWrist ocorre através do ajuste de distância entre os dois dedos, afastandoendoscópio, o cirurgião deve mexer e mover suas próprias mãos e braços.

34
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Visualizador estéreo: o visualizador estéreo provê a imagem de vídeo para o
foi ergonomicamente projetado, pois visa propiciar um suporte para a cabeça
e para o pescoço do médico. Entretanto, o reposicionamento da cabeça do
o visualizador estéreo consiste de dois monitores de alta resolução, que exibem
torna a apresentar a imagem de 3D do campo operatório juntamente com
os canais de vídeo esquerdo e direito integrados do visualizador estéreo
prolongam os olhos do operador até ao campo cirúrgico. O endoscópio, de
alta resolução, dispõe de lentes personalizadas duplas, juntamente com duas
Módulos do lado esquerdo e direito: os módulos do lado esquerdo e direito
localizam-se nos lados do apoio para os braços do console do cirurgião.
acesso através dos módulos: ligar o console do cirurgião, ligar o carrinho
luminosidade / contraste, entre outras.
Painel do pedal: está posicionado no chão do console do cirurgião e é por
meio dele que o operador aciona algumas funções necessárias para o uso
que visa ajustar o foco das lentes do endoscópio. Unidades eletrocirúrgicas
necessidade a escolha do modo de funcionamento monopolar ou bipolar é
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estão os instrumentos e o endoscópio, e deve ser situado ao lado da mesa de cirurgia.

do qual o carrinho do paciente se move, e desta forma possibilita as manobras dos
instrumentos e do endoscópio no campo cirúrgico enquanto exerce força mínima na
parede corporal do paciente.
O carrinho paciente também necessita de um operador, que realiza a troca
adequada dos instrumentos, assiste o médico principal que está no console do cirurgião
touch-screen, no qual ocorre a
visualização tanto da imagem endoscópica como a do controle de diversas funções do
O sistema foi projetado de modo que as ações do operador do carrinho do paciente
representam a mão direita e esquerda do cirurgião, mantêm os instrumentos.
O terceiro braço é um opcional para ampliação das capacidades cirúrgicas com a
adição de outro instrumento EndoWrist, possivelmente minimizando a atuação do

Finalmente, os braços são acionados mediante comando nos pedais, localizados
no console do cirurgião, conforme menção anterior.
Figura 6 – Carrinho paciente

Endoscópio
Instrumentos 1,2,3

36
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O carrinho de visão aloca os equipamentos de processamento de imagens,
aperfeiçoando as imagens 3D do campo operatório. Este, mostrado na Figura 7, exige
um operador, que por sua vez, poderá estar não esterilizado durante o procedimento.
Figura 7 – Carrinho de Visão

RESUMO DA ANÁLISE

O sistema é composto de três componentes principais: o console do cirurgião, o
O console do cirurgião é o centro de controle que promove uma interface entre

O carrinho de visão aloca os equipamentos de processamento de imagens,
Conforme manual e informações divulgadas pelo site do fabricante e fornecedor,
Principais fontes: manuais e site do fabricante e fornecedor.
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3.4 DOMÍNIO OPERACIONAL
Esse domínio de análise consiste em analisar as variáveis externas e internas que
contemplar diversas variáveis de análise, esse domínio foi subdividido em diversos
itens de modo que facilite a compreensão.

Contempla um visualizador estéreo por imersão e uma postura
confortável para o cirurgião.
Quanto ao posicionamento do equipamento na sala cirúrgica:
deslocamento,
touch screen para alinhamento do sistema,
status

cirurgião, anestesista e um assistente.
Quadro 10 – Apresentação dos resultados dos cursos de treinamento
ESTUDO
Curso de curta duração: 2-3 dias
Centros de treinamento:
acompanhamento de cirurgias realizadas em animais vivos ou cadáveres por
Estudo: Revisão

HO, C. et al. RobotCompared with
Open Surgery and
Laparoscopic Surgery:

Drugs and Technologies in

doença pode ser considerada na seleção de casos para cirurgiões
O fabricante do robô, também, oferece treinamento para outros membros
da equipe cirúrgica:
esterilização, arranjo da sala de operação, interfaces dos instrumentos com o
carro cirúrgico e manutenção do equipamento.
Os primeiros casos de um cirurgião pode levar de seis a oito horas cada.
esperado de cirurgias.
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Conclusão
ESTUDO
Para a capacitação do cirurgião é necessário:
Curso de 16h: Precedido de discussões teóricas e de pelo menos cinco

Formulário para
Monitoramento de
Novas Tecnologias em
Equipamentos da Saúde –
MHT – Rebrats

Curso 48 horas: Treinamento em console, seguido de treinamento em
animais e seis treinamentos acompanhados pelo cirurgião com experiência
comprovada e mais de 15 casos.
Curso de dois dias: Procedimentos realizados em animais. Necessário que o

Checklist: Sistema de

denominados Laboratórios, durante dois dias de oito horas seguido de quatrocinco cirurgias com supervisão de um expert e com reavaliação a cada cinco
cirurgias. O intervalo máximo entre as cirurgias deve ser de duas semanas.

Técnica realizada pelo
IEB-UFSC

Para médicos experientes, o tempo de treinamento é de 60
procedimentos específicos.
Para se tornar um cirurgião expert
dependendo do procedimento.

Fonte: Elaboração Própria

Quadro 11 – Resultados da curva de aprendizagem
ESTUDO
Wolswijk, R., Zweemer,
R. P., Schijven, M. P., &

na ordem de 40 casos.

Training and learning
for a more structured

cirurgião experiente em cirurgia aberta, a curva de aprendizado é esperado
para serem 250-400 casos.

Obstetrics & Gynaecology,

aprendizado depois de 140 casos e um achatamento para tumores maiores
depois de 170 casos.

Continua

39

Ministério da Saúde

Conclusão
ESTUDO
de aprendizagem mais curta.
Ibrahim, Tim T. Wang
Challacombe, Muhammed

pela melhoria da formação dos cirurgiões e, consequentemente, uma
iniciais e de manutenção.

in urological surgery – a

Partners, Department of
Urology, Guy’s Hospital,

laparoscópica, mas com uma reduzida curva de aprendizagem.

Fonte: Elaboração Própria

engenheiro clínico.
Os treinamentos podem ser realizados in loco e/ou em Centros de Treinamentos
especializados que ensinam técnicas pré, intra e pós-operatório exclusivas do

Site de treinamento e suporte online
Figura 8 – Site Treinamento Online
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via wireless
Voltagem

Frequência

Corrente de Entrada

50/60Hz
50/60Hz

Condições ambientais:
Condições ambientais para
funcionamento:
Condições ambientais para
armazenamento e transporte:

Pressão atmosférica: 645 mmHg a 795 mmHg.
Umidade: 5 a 95 % não condensada para transporte
e 10 a 85% não condensada para armazenamento.

Figura 9 –
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Quadro 12 – Demonstração de resultados sobre infraestrutura
ESTUDO
Minogue Medical Inc. recomenda:

Surgery Compared with Open
Surgery and Laparoscopic

Steers et al. recomenda:
movimentar o equipamento e correr risco com esses
deslocamentos.
Palmer et al. recomenda:
Exigência de infraestrutura:
elementos do sistema, carro de anestesia e mesa auxiliar para

Formulário para
Monitoramento de Novas
Tecnologias em Equipamentos
da Saúde – MHT – Rebrats

Rede de computadores – conexão de internet acesso livre para remoto

Carrinho de Visão: recomenda-se a conexão em um circuito diferente
da qualidade de imagem.
Exigência de infraestrutura:
Checklist: Sistema de Cirurgia
realizada pelo IEB-UFSC

Rede elétrica independente
Conexão a internet

Fonte: Elaboração Própria
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Figura 10 – Instrumentos e Acessórios

prostatectomia radical
Quadro 13 – Acessórios do sistema robô cirúrgico
ESTUDO

2 Large Needle Driver

1 ProGrasp Forceps

1Hot Shears Scissors

1 Maryland Bipolar Forceps

Continua
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Conclusão

3 Cannula Seal

1 Tip Cover Accessories

3 Drape, Instrument Arm
1 Drape, Camera Arm For use
with Camera Cannula Mounts
1 Drape, Camera

Outros

Devido a um processo de esterilização especializado para as pinças é necessária a

Figura 11 – Exemplo da Lavadora Ultrassônica
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Armazenamento:
Não é necessário um processo de armazenamento especializado para o
Os instrumentos e acessórios devem ser armazenados em ambiente limpo, seco
Os armazenamentos nas situações indicadas abaixo podem provocar a ocorrência

Manutenção de Equipamento Médico-Assistencial

Os principais componentes do sistema não possuem quaisquer peças nas quais

Se o sistema precisar de manutenção ou assistência, o suporte técnico deve
um ano, todos os gastos com manutenções são cobertos pelo contrato com
O serviço de manutenção é provido por uma empresa autorizada pelo

empresa nacional nos casos que exigem uma manutenção mais especializada
representante internacional em casos que a representante nacional não

Sustentabilidade
Os acessórios são descartados como lixo hospitalar pelo hospital.
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RESUMO DA ANÁLISE

Manutenção especializada.
3.5 DOMÍNIO ECONÔMICO
econômica existentes e aplicáveis no campo da saúde, para que de acordo com suas

Custo Médio por Procedimento

Tabela 1 - Custos médios por procedimento comparando as cirurgias de Prostatectomia

Fonte: HO, C. et al., 2011
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$ 3.785

$ 0*

$ 3.785

$ 2.542

$ 212

$ 2.330

$ 36

$0

$ 36

$ 1.064

$0

$ 1.064

$ 6.279

$ 9.993

$ -3.714

$ 1.381

$ 1.022

$ 395

$ 581

$ 470

$ 111

$ 12

$ 125

$ -113

$ 15.680

$ 11.822

$ 3.858
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Tabela 2 – Resultados de Relatórios de ATS - QALY
Estudo

Resultados

Observações
Qualidade de evidência: Revisão
Qualidade da evidência: Estudo
observacional. Considerado
evidências de 100 a 500

Valores por tratamento de
de idade. Qualidade da evidência:
Fonte: Elaboração Própria

Tempo
Considerado

Descrição do
Custo
Pesquisa de mercado
Planejamento

aquisição

2.726.281,00

-

2.726.281,00

136.314,00

-

136.314,00

-

27.262,00

6

720.000,00

7

6.845.307,00

6

39.258,00

7

3.426.584,13

-

13.921.006,13

27.262,00

Instalação

Pesquisa de mercado

Manutenção

Pesquisa de mercado

Operação

Pesquisa de mercado

Treinamento

Pesquisa de mercado

6.543,00 a.a

Valor de aquisição acrescido

2.726.281,00

-

-

120.000,00 a.a,

e recursos humanos
X 300 a.a **

CTP

* Cotação do dólar em 20/03/2012
** Considera-se 300 procedimentos ao ano e não inclui os custos dos operadores
Fonte: Elaboração Própria
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RESULTADO DA ANÁLISE

custos dos cirurgiões, custos de entrada e permanência hospitalar.

heterogêneas, podem apontar tendências do custo da cirurgia de prostatectomia
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4 RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES DA ANÁLISE
necessárias visita in loco para melhor conhecê-lo.
Evidências
comparação técnica entre outros equipamentos.
Foram encontradas evidências de relatos de casos e opinião de
especialistas.

da Saúde.
Econômica do Ministério da Saúde devido a falta de especialista na área.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
metodologia e a sumarização de estudo de caso de evidências e informações para
formular recomendações, assim, auxiliar na tomada de decisão no processo de
a Saúde. No que tange as informações de aspectos técnico-operacionais, essas
avaliação e formulação de recomendações.
Nesta etapa de validação da diretriz, observa-se que para alguns aspectos como

Entretanto, deve-se observar que por vezes o desenho dos estudos primários pode
trazer vieses nos resultados, dessa maneira, uma avaliação criteriosa deve ser realizada.

obtenção dos valores a serem computados, contudo, trata-se de um instrumento

Podem ser consideradas duas contribuições diretas para do CTP: comparar os custos
entre modelos de tecnologias concorrentes e fornecer informações para gestores e
pela tomada de decisão de incorporar a tecnologia em saúde em avaliação.
estratégia gerencial que permita produzir evidências e informações de modo que
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