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RESUMO EXECUTIVO 

 

Pergunta: Para pacientes adultos com hipertensão, a participação em programas baseados em 

mudanças do estilo de vida comparado ao cuidado usual oferece melhor controle pressórico? 

População: Pacientes adultos com hipertensão. 

Intervenção: Programa de mudança do estilo de vida. 

Comparador: Cuidado usual. 

Outcome: Melhora no controle pressórico. 

Recomendação quanto ao uso da tecnologia: (X) Favor   (  ) Incerta    (  ) Contra 

Justificativa para a recomendação: com base nas buscas realizadas, pode-se concluir que é 

favorável a recomendação da implantação de um programa baseado em mudança do estilo de 

vida, pois as evidências disponíveis mostram melhoras nos resultados de pressão arterial sistólica 

e pressão arterial diastólica. 

Local de utilização da tecnologia: Sistema Único de Saúde e Operadoras de Planos de Saúde. 

Processo de busca e análise de evidências científicas: as buscas por evidência foram 

realizadas em dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Abrangeram revisões sistemáticas em 

população de hipertensos adultos que receberam intervenção de programas de mudança do estilo 

de vida. As buscas não restringiram idioma e tampouco data de publicação. As pesquisas 

ocorreram na base de dados: Pubmed, Cochrane, CRD e LILACS. Os termos utilizados foram: 

“lifestyle modification” OR “lifestyle intervention” AND “hypertension”. 

Resumos dos resultados dos estudos selecionados: os estudos avaliados apresentam 

resultados de redução da pressão arterial quando há intervenção de um programa de mudança de 

estilo de vida. A pressão sistólica teve redução entre 6,1 mmHg e 0,8 mmHg. Já na pressão 

diastólica houve redução entre 5,2 mmHg e 1,00 mmHg. Porém, os estudos apresentam falhas 

metodológicas no que tange a avaliação dos vieses e heterogeneidade significativa. 

Qualidade da evidência 

Desfecho: Diminuição da Pressão Arterial Sistólica: ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa 

Desfecho: Diminuição da Pressão Arterial Diastólica: ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa 
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1 CONTEXTO 

Atualmente o mercado de saúde, tanto na perspectiva privada quando pública, vem 

desenvolvendo e implantando programas de mudança do estilo de vida com o objetivo de educar 

e induzir o paciente à mudança de comportamento da doença crônica instalada (1). 

Esse tipo de programa é caracterizado, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

como um programa para população alvo-específica que aborda estratégias orientadas para um 

grupo de indivíduos com condição de risco determinada para a incorporação de ações de 

prevenção de riscos e doenças (1). 

Com a motivação de identificar pareceres técnicos sobre a recomendação de programas 

de mudança do estilo de vida, inicialmente, realizou-se pesquisas na base de dados do 

SISREBRATS com descritores relacionados à hipertensão e mudança de estilo de vida. Em todas 

as buscas não foi encontrado nenhum parecer técnico sobre o tema. 

Considerando a ausência de pareceres técnicos sobre o tema e considerando o interesse 

da equipe de saúde da família nessa intervenção, bem como a demanda existente nas operadoras 

de planos de saúde em desenvolver, implantar e investir em programas de mudança do estilo de 

vida constatou-se a necessidade de avaliar quais as evidências existentes para a adoção dessa 

tecnologia propondo este Parecer Técnico-Científico. 
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2 INTRODUÇÃO  

2.1 Aspectos epidemiológicos 

Dos 57 milhões de óbitos mundiais em 2008, estima-se que 63% tenham sido em razão 

das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (2). Também no Brasil elas constituem problema 

de grande magnitude, sendo responsável por 72% das causas de morte. Os principais fatores de 

risco para DCNT são o tabaco, a alimentação não saudável, a inatividade física e o consumo 

nocivo de álcool, responsáveis em grande parte, pela elevada prevalência de hipertensão (2). 

Entre as DCNT, destacam-se as doenças cardiovasculares (DCV) como principal causa de 

mortalidade. Particularmente nesse grupo de DCNT, destaca-se a hipertensão como o mais 

importante fator de risco prevenível, responsável por até 13% das mortes no mundo (3). Citando 

apenas os desfechos mais prevalentes entre as DCV, a hipertensão é responsável por 40% das 

mortes por acidente vascular cerebral e por 25% das mortes por doença arterial coronariana (4). 

Segundo dados do VIGITEL 2012 (5), 21,3% da população adulta masculina e 26,9% da 

população adulta feminina relata diagnóstico médico de hipertensão arterial. 

Para o tratamento da hipertensão são utilizadas tanto medidas farmacológicas como 

também medidas não farmacológicas. Ambos os tratamentos tem como objetivo a redução da 

morbidade e mortalidade cardiovascular através da redução dos níveis pressóricos para valores 

inferiores a 140 mmHg de pressão sistólica e a 90 mmHg de pressão diastólica (4). Os 

tratamentos não farmacológicos são realizados através de mudanças de hábito de vida e uma 

estratégia para incentivo da adoção dessas medidas é a participação em programas de mudança 

do estilo de vida. 
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2.2 Descrição da tecnologia avaliada 

A temática escolhida é a de programas e serviços de saúde. A tecnologia avaliada trata-se 

de um programa de mudança do estilo de vida comparado ao cuidado usual. O objetivo de um 

programa de mudança do estilo de vida é educar e induzir o paciente à mudança comportamental 

para adoção de hábitos alimentares saudáveis, restrição de bebidas alcoólicas, restrição de sódio 

e a prática de atividade física regular (4). 

Um programa de mudança do estilo de vida inclui estratégias para controle do peso, 

adoção de hábitos alimentares saudáveis, restrição de bebidas alcoólicas, restrição de sódio e a 

prática de atividade física regular (4). 

A equipe de profissionais do programa, sempre que possível, deve ser formada por 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos e nutricionistas. A 

função da equipe é: i) promoção à saúde (ações educativas com ênfase em mudanças do estilo 

de vida, correção dos fatores de risco e divulgação de material educativo); ii) realizar ações 

assistenciais individuais e em grupo iii) realizar o gerenciamento do programa de mudança do 

estilo de vida, iv) promover estabilidade clínica e melhora da auto percepção da condição crônica 

e v) orientar a utilização adequada da rede de atendimento eletivo, urgência e emergências (4). 
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3 INFORMAÇÕES ECONÔMICAS 

Na Saúde Suplementar o programa é realizado por equipe própria da operadora de planos 

de saúde ou por empresa contratada de forma terceirizada. Os preços dos serviços variam de 

acordo com a complexidade de atenção dispendida para aconselhar o paciente à mudança do 

estilo de vida. Considerando pacientes com hipertensão, adultos e economicamente ativos, o 

preço de mercado de um programa de mudança de estilo de vida varia entre R$ 80,00 e R$ 

125,00 por paciente ao mês, na cidade de Porto Alegre (6).  
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4 BASES DE DADOS CONSULTADAS 

As buscas por evidências foram realizadas em dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 

Abrangeram revisões sistemáticas em população de adultos hipertensos que receberam 

intervenção de programas de mudança do estilo de vida. As buscas não restringiram idioma e 

tampouco data de publicação. As pesquisas ocorreram na base de dados: Pubmed, Cochrane, 

CRD e LILACS. Os termos utilizados foram: “lifestyle modification” OR “lifestyle intervention” AND 

“hypertension”, usando tantos termos Mesh, nas bases em que estavam disponíveis, quanto 

termos livres (em todas as bases), associados aos filtros revisão sistemática para cada base. 

O total de artigos encontrados nas buscas foi de 171 artigos, sendo: 129 na base Pubmed; 

12 na base Centre for Reviews and Dissemination (CRD); 9 na base Cochrane; e 21 na base 

LILACS. A tabela 1 apresenta os resultados das buscas e os termos utilizados. 

 

Tabela 1: Estratégia de busca e artigos encontrados em cada base de dados  

Base 
Resultado da 

busca 

Estudos 

selecionados 
Termos 

Pubmed 129 5 
lifestyle modification OR lifestyle 
intervention AND hypertension 

Centre for Reviews 
and Dissemination 

(CRD) 
12 1 

(lifestyle modification) OR (lifestyle 
intervention) AND (hypertension) IN DARE 

The Cochrane Library 9 0 
(lifestyle modification) OR (lifestyle 
intervention) AND (hypertension) 

LILACS 21 0 
(lifestyle modification) OR (lifestyle 
intervention) AND (hypertension) 
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5 SELEÇÃO DE ESTUDOS 

O fluxo da seleção dos estudos é apresento na figura 1. Do total das 171 publicações 

encontradas nas bases de dados, foram excluídas 12 por duplicidade. Em seguida, foram 

realizadas as leituras dos títulos e resumos dos 159 artigos restantes adotando os critérios de 

inclusão: i) o desenho do estudo deveria ser uma revisão sistemática ii) a população deveria ser 

de adultos hipertensos, iii) a intervenção deveria ser de um programa de mudança do estilo de 

vida e iv) a comparação da intervenção deveria ser com o cuidado usual. 

Determinamos que para preencher o critério iii, intervenção de um programa de mudança 

do estilo de vida, a revisão sistemática deveria avaliar ensaios clínicos que abrangessem pelo 

menos duas intervenções concomitantemente: intervenção para adoção de hábitos alimentares 

saudáveis e/ou restrição de bebidas alcoólicas e/ou restrição de sódio e/ou a prática de atividade 

física. Assim, estudos que avaliassem especificamente uma intervenção de estilo de vida forma 

excluídos. 

Para o critério iv, comparador com o cuidado usual, o estudo deveria comparar a 

intervenção de mudança do estilo de vida com recomendações durante a consulta médica, sem 

acompanhamento específico posterior. 

Ao final da leitura dos títulos e resumos foram excluídas 153 publicações que não 

preencheram os critérios de inclusão. O anexo I apresenta as justificativas de exclusão por 

estudo. 

Em seguida, foram realizadas as leituras completas dos 6 artigos remanescentes. Ao final, 

foram excluídas 3 publicações que não preenchiam o critério de inclusão ii, população de adultos 

hipertensos. O anexo II apresenta as justificativas de exclusão por estudo. 
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          Figura 1: fluxo da seleção de estudos 
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6 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 A seguir é apresentada uma breve descrição dos três artigos incluídos neste parecer 

técnico. A tabela 2 apresenta os dados dos estudos incluídos. 

O estudo de Lin et al (7), Behavioral Counseling to Promote a Healthy Lifestyle for 

Cardiovascular Disease Prevention in Persons With Cardiovascular Risk Factors: An Updated 

Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force, revisou 74 artigos sobre 

aconselhamento comportamental até 2014. O estudo não se restringe apenas a pacientes com 

hipertensão arterial e incluiu estudos com adultos com fatores de risco cardiovasculares 

(hipertensão arterial, dislipidemia, glicemia alterada). Os desfechos avaliados foram acidente 

isquêmico transitório, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e melhora da pressão arterial. Os 

autores encontraram redução da pressão arterial nas intervenções com menos de 12 meses de 

duração, entre 12 e 24 meses e mais de 24 meses de duração, tanto para a pressão arterial 

sistólica quanto para a pressão arterial diastólica. Na primeira a redução foi entre 4,47 mmHg e 

2,00 mmHg. Na segunda a redução foi entre 2,33 mmHg e 1,00 mmHg. 

 

 O estudo de Dickinson et al (8), Lifestyle interventions to reduce raised blood pressure: a 

systematic review of randomized controlled trials, revisou 105 artigos sobre os efeitos das 

intervenções no estilo de vida sobre a pressão arterial. O estudo abrangeu adultos com pressão 

arterial elevada (sistólica 140 mmHg ou acima e / ou diastólica 85 mmHg ou acima). Os desfechos 

avaliados encontraram melhoras na pressão arterial nas intervenções de dieta (entre 6,00 mmHg 

e 4,8 mmHg), exercício (entre 6,1 mmHg e 3,00mmHg), restrição de álcool (entre 3,8 mmHg e 

3,22 mmHg) e restrição de sódio (entre 4,7 mmHg e 2,5 mmHg). 

 

O estudo de Shah Ebrahim e George Davey Smith (9), Lowering blood pressure: a 

systematic review of sustained effects of non-pharmacological interventions, revisou 33 artigos 

sobre os efeitos das intervenções não farmacológicas sobre a pressão arterial. O estudo abrangeu 

adultos com e sem hipertensão. Os desfechos avaliados encontraram melhoras na pressão 

arterial nas intervenções de redução de peso (5,2 mmHg), exercício (entre 3,7 mmHg e 0,8 

mmHg), álcool (2,1 mmHg) e restrição de sal (2,9 mmHg e 2,1 mmHg).  
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Tabela 2: dados dos estudos íncluídos 
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7 AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS SELECIONADOS 
 

Para a avaliação crítica dos estudos de revisão sistemática adotou-se o questionário 

AMSTAR, apresentado pelo Ministério da Saúde na diretriz para pareceres técnicos científicos 

(10). O questionário foi preenchido para cada artigo incluído neste parecer, conforme apresentado 

na tabela 3.  

O estudo Jennifer S Lin et al, 2014 [6] apresentou alta força de evidência. Porém, não foi 

identificada no artigo a avaliação de vieses de publicação, através de combinações gráficas, como 

por exemplo, gráfico de funil. 

O estudo Dickinson H O et al, 2005 [7] apresentou moderada força de evidência, pois não 

foi identificada no artigo uma pesquisa abrangente da literatura, no que tange a literatura cinzenta, 

registros especializados e resenhas. 

O estudo Ebrahim S e Smith G D, 1998 [8] apresentou fraca força de evidência, pois não 

foi identificada no artigo uma pesquisa abrangente na literatura, no que tange as pesquisas em 

bancos de dados, não foi apresentada as características dos estudos incluídos e a avaliação de 

vieses de publicação, através de combinações gráficas, como por exemplo, gráfico de funil. 
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Tabela 3: avaliação crítica dos estudos incluídos 

 

 
Fonte: (SHEA et al., 2007. Adaptado AMSTAR)
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8 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

A síntese dos resultados é apresentada por desfecho, de acordo com as recomendações 

da diretriz para pareceres técnicos científicos (10). A tabela 4 apresenta os resultados por 

desfecho, seguidos do intervalo de confiança de 95%, avaliação de heterogeneidade (estatística 

I2) e quantidade de estudos avaliados. 

O estudo Jennifer S Lin et al, 2014 [6] apresentou os resultados pelos desfechos de 

pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) e agrupou pelo tempo de 

intervenção menor de 12 meses, entre 12 e 24 meses e maior de 24 meses. Os desfechos com 

intervenção entre 12 e 24 meses apresentaram menor heterogeneidade. 

O estudo Dickinson H O et al, 2005 [7] apresentou os resultados pelos desfechos de 

pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) e agrupou pelo tipo de 

intervenção: dieta, exercício, restrição de álcool e restrição de sódio. Os desfechos para as 

intervenções de restrição de álcool e sódio apresentaram menor heterogeneidade. 

O estudo Ebrahim S e Smith G D, 1998 [8] apresentou os resultados pelos desfechos de 

pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) e agrupou pelo tipo de 

intervenção: redução de peso, exercício, álcool e restrição de sódio. Não foi apresentada 

avaliação de heterogeneidade. 
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Tabela 4: síntese dos resultados 
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9 QUALIDADE DA EVIDÊNCIA 
 

Para avaliação da qualidade da evidência adotou-se a classificação de acordo com as 

recomendações da diretriz para pareceres técnicos científicos (10) que apresenta a qualidade por 

desfecho e classifica a qualidade em alta, moderada, baixa ou muito baixa. 

 

 

  
 

O estudo Jennifer S Lin et al, 2014 [6] apresentou qualidade moderada, considerando a 

confiança nas estimativas de efeito, na heterogeneidade dos resultados, na busca de evidência e 

na avaliação dos vieses: 

 Heterogeneidade para os desfechos de pressão arterial sistólica: para intervenções com 

menos de 12 meses, a heterogeneidade foi alta. Já para intervenções entre 12 e 24 

meses a heterogeneidade foi baixa. E para intervenções com mais de 24 meses, 

apenas um estudo foi incluído na análise. 

 Heterogeneidade para os desfechos de pressão arterial diastólica: para intervenções 

com menos de 12 meses e entre 12 e 24 meses a heterogeneidade foi moderada. Já 

para intervenções com mais de 24 meses, apenas um estudo foi incluído na análise. 

 Busca de evidências: a busca de artigos para a revisão sistemática foi restrita ao idioma 

inglês, o que pode ter deixado estudos de fora da análise. 

 Avaliação de vieses: a revisão sistemática não apresentou avaliações de vieses, como 

por exemplo, gráfico de funil ou teste de Egger. Os autores apenas comentam que a 

avaliação foi feita, mas não apresentam o resultado de forma organizada. 

O estudo Dickinson H. O. et al, 2005 [7] apresentou qualidade moderada, considerando a 

confiança nas estimativas de efeito, na heterogeneidade dos resultados e busca de evidências. 

 Heterogeneidade para os desfechos de pressão arterial sistólica: para intervenções com 

intervenções de dieta e exercício, a heterogeneidade foi alta. Já para intervenções 

restrição de álcool constatou-se não heterogeneidade, porém, apenas 4 estudos foram 
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incluídos com essa intervenção. E para intervenções com restrição de sódio, a 

heterogeneidade foi moderada. 

 Heterogeneidade para os desfechos de pressão arterial diastólica: para intervenções 

com intervenções de dieta e exercício, a heterogeneidade foi alta. Já para intervenções 

restrição de álcool e restrição de sódio constatou-se não heterogeneidade, porém, 

apenas 4 estudos foram incluídos para cada uma dessas intervenções.  

 Busca de evidências: a busca de artigos para a revisão sistemática foi restrita ao idioma 

inglês, o que pode ter deixado estudos de fora da análise. 

O estudo Ebrahim S e Smith G D, 1998 [8] apresentou qualidade baixa, considerando a 

confiança nas estimativas de efeito, na heterogeneidade dos resultados, busca de evidências, 

revisores e qualidade dos estudos. 

 Heterogeneidade: a revisão sistemática não avaliou a heterogeneidade dos estudos. 

 Busca de evidências: os autores utilizaram apenas um banco de dados para busca de 

estudos. 

 Revisores: a revisão sistemática não declara se houve dois revisores independentes e 

se foi estabelecido algum consenso nas divergências encontradas. 

 Qualidade dos estudos: não foram apresentados os critérios de qualidade dos estudos 

incluídos, como por exemplo, duplos cegos, sigilo de alocação e critérios de inclusão. 
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10 RECOMENDAÇÃO 
 

Com base nas buscas realizadas, pode-se concluir que é favorável a recomendação da 

implantação de um programa baseado em mudança do estilo de vida, pois as evidências 

disponíveis mostram melhoras nos resultados de pressão arterial sistólica e pressão arterial 

diastólica. 

A tecnologia avaliada não apresenta evidências de efeitos indesejáveis na população alvo 

e sugere-se a atualização deste documento dentro dos próximos dois anos, considerando a 

publicação de novas revisões sistemáticas que estão em andamento (11). 

Recomenda-se um estudo de avaliação econômica completa com o objetivo de comparar o 

custo-utilidade de um programa de mudança de estilo de vida com o cuidado usual. 

Por definição o conceito de um programa de mudança do estilo de vida inclui estratégias 

para controle do peso, adoção de hábitos alimentares saudáveis, restrição de bebidas alcoólicas, 

restrição de sódio e a prática de atividade física regular (4), porém observa-se que existem 

inúmeros estudos que avaliam estas estratégias isoladamente. Para tanto, recomenda-se que a 

busca de evidência deste parecer seja ampliada para intervenções isoladas de mudança de estilo 

de vida e ainda considerando ensaios clínicos randomizados. 
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a curse. 

População não é de adultos hipertensos 

Walking for hypertension Intervenção não é de mudança do estilo de vida 

Weight loss maintenance in African American women: a 
systematic review of the behavioral lifestyle intervention 
literature 

Intervenção não é de mudança do estilo de vida 

Westernisation, insulin resistance and diabetes in Australian 
aborigines. 

População não é de adultos hipertensos 

What do international guidelines say about therapy? Desenho do estudo não é revisão sistemática 

What is the relationship between exercise and metabolic 
abnormalities? A review of the metabolic syndrome. 

População não é de adultos hipertensos 

WITHDRAWN: Dieting to reduce body weight for controlling 
hypertension in adults. 

Intervenção não é de mudança do estilo de vida 

Yoga and hypertension: a systematic review. Intervenção não é de mudança do estilo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/evidences/index.php
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1875844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1875844
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ANEXO II - JUSTIFICATIVAS DE EXCLUSÃO APÓS LEITURA COMPLETA 

 

Estudo Justificativa de exclusão 

A systematic review of the effectiveness of primary 
health education or intervention programs in improving 
rural women’s knowledge of heart disease risk factors 
and changing lifestyle behaviours. 

A população avaliada não é de adultos hipertensos e 
sim de mulheres, entre 18 e 65 anos, moradoras da 
área rural da Austrália e que participaram de 
programas de educação de cuidados de saúde 
primários.  

Effects of lifestyle-related interventions on blood 
pressure in low and middle-income countries: systematic 
review and meta-analysis 

A população avaliada não é de adultos hipertensos e 
sim de populações de países de baixa e média renda. 

The Potency of Team-based Care Interventions for 
Hypertension 

A população avaliada não é de adultos hipertensos. 
No estudo não é informada qual população está 
sendo avaliada. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO CONFLITO DE INTERESSES DO AUTOR 

 
 

Descrição ou título do projeto/estudo/parecer/atividade a ser considerado (a): Programas 
de controle de hipertensão baseados em mudanças de estilo de vida.  
 
Posição: autor principal: Renato Martinez Rebellato 
 
Considerando o assunto em epígrafe, sua posição e os seus últimos cinco anos, responda as 
questões: 

 
1. Você já aceitou de uma instituição, que pode se beneficiar ou se prejudicar 
financeiramente, algum dos benefícios abaixo? 

a) Reembolso por comparecimento a eventos na área de sua pesquisa: não. 
b) Honorários por apresentação, consultoria, palestra ou atividades de ensino: não. 
c) Financiamento para redação de artigos ou editorias: não. 
d) Suporte para realização ou desenvolvimento de pesquisa na área: não. 
e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe: não. 
f) Algum outro benefício financeiro: não. 
 
2. Você possui apólices ou ações de alguma empresa que possa de alguma forma ser 
beneficiada ou prejudicada? Não. 
 

3. Você possui algum direito de propriedade intelectual (patentes, registros de marca, 
royalties)? Não. 
 

4. Você já atuou como perito judicial? Não. 
 
5. Você participa, direta ou indiretamente, de algum grupo citado abaixo cujos interesses 
possam ser afetados pela sua atividade? 

a) Instituição privada com ou sem fins lucrativos: não. 
b) Organização governamental ou não-governamental: não. 
c) Produtor, distribuidor ou detentor de registro: não. 
d) Partido político: não. 
e) Comitê, sociedade ou grupo de trabalho: não 

f) Outro grupo de interesse: não. 
 
6. Você poderia ter algum tipo de benefício clínico? Não. 
 
7. Você possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém cujos interesses 
possam ser afetados? Não. 
 
8. Você possui profunda convicção pessoal ou religiosa que pode comprometer o que 
você irá escrever e que deveria ser do conhecimento público? Não. 
 
9. Existe algum aspecto do seu histórico profissional, que não esteja relacionado acima, 
que possa afetar sua objetividade ou imparcialidade? Não. 
 
10. Sua família ou pessoas que mantenha relações próximas possui alguns dos conflitos 
listados acima? Não. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO CONFLITO DE INTERESSES DA ORIENTADORA 

 

 

1 - Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou, de alguma instituição ou organização que 

possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelas suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias: 

a) Reembolso por comparecimento a eventos técnico-científicos (congressos, simpósios, oficinas, entre outros)?  

Sim ( X  ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 

Recebi auxílio financeiro do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS) para comparecimento a atividades 

da área de Avaliações Econômicas em Saúde. 

Recebi auxílio financeiro através do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências 

Cardiovasculares, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para comparecimento a congressos nas áreas de 

Cardiologia e Epidemiologia, enquanto doutoranda do programa. 

 

b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

 

c) Honorários para organizar atividade de ensino ou desenvolvimento de material técnico-científico?   Sim ( X ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 

Como pesquisadora do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, participei da elaboração de apostila 

complementar a um curso prático para manejo do software TreeAge Pro, desenhado para implementar técnicas de 

análise de decisão. 

Através da empresa HTANALYZE Consultoria e Treinamento, e em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, 

ministrei aulas em cursos de Revisão Sistemática e Metanálise. A empresa também ministrou um curso sobre o software 

TreeAge, no qual não estive diretamente envolvida; há ainda um curso de Análises Econômicas em Saúde programado 

para 2015. 

 

d) Financiamento para realização de pesquisa? Sim ( X ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 

Recebi bolsa da CAPES durante meu doutorado (2009 – 2012), e utilizei recursos disponibilizados ao Hospital de 

Clínicas e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para condução da pesquisa que deu origem a minha tese e para publicação 

de trabalho relacionado. 

 

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe? Sim (  ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

 

f) Honorários para consultoria? Sim ( X ) Não (   ) 

Se for o caso, especifique: 

 Participei da elaboração de Parecer Técnico e Revisão Sistemática sobre eficácia e segurança de dispositivos de 

assistência ventricular mecânica como ponte até o transplante cardíaco, para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 
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 Participei da elaboração de Revisão Sistemática de estudos com grupo controle sobre uso do o-arm como sistema 

de imagem cirúrgica ou navegação intra-operatória, para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

 Participei da elaboração de Revisão Sistemática de análises econômicas completas sobre tratamento de transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade, para Novartis Biociências S.A. 

 Participei da elaboração de Revisão Sistemática e Metanálise e de Avaliação de Custo-Utilidade sobre o uso de 

denervação renal no tratamento de hipertensão resistente, como consultoria para empresa Johnson  e Johnson do 

Brasil  - Indústria  e  Comércio  de Produtos para Saúde Ltda. 

 

2 - Durante os últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* prestou serviços a uma instituição ou 

organização que possa de alguma forma ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas atividades 

relacionadas à incorporação de tecnologias? 

 Sim ( X  ) Não (  ) 

Se for o caso, especifique: 

Atuo como pesquisadora no Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, IATS, pelo qual ministrei aulas, atuei 

como tutora e orientei alunos de pós graduação latu sensu, sempre na área de Economia da Saúde. 

Atuo como professora no Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia (IC-FUC), no qual ministro 

aulas e orientaro alunos no campo de Economia em Saúde. 

 

3 - Você ou pessoa diretamente relacionada* possui apólices ou ações em uma instituição que possa de alguma forma 

ser beneficiada ou prejudicada pelos resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

 Sim (  ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

  

4 - Você ou pessoa diretamente relacionada* atuou como perito judicial sobre algum assunto ligado às suas atividades 

relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (  ) Não ( X )  

Se for o caso, especifique: 

 

5 - Você ou pessoa diretamente relacionada* tem algum outro interesse conflitante com as suas atividades relacionadas 

à incorporação de tecnologias? 

Sim (  ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

Atuo como Consultora em Gestão de Saúde na Unimed Porto Alegre, porém não tenho envolvimento com áreas 

relacionadas à incorporação de tecnologias. 

Faço parte da Comissão de Materiais Hospitalares do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na qual são avaliadas novas 

tecnologias que não fazem parte da tabela SUS para uso intrahospitalar. 

 

6 - Você possui algum relacionamento íntimo ou conflituoso com uma pessoa cujos interesses possam ser afetados 

pelos resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 
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7 - Você ou pessoa diretamente relacionada* possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém cujos interesses 

possam ser afetados pelos resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

 

8 - Você ou pessoa diretamente relacionada* possui profunda convicção pessoal ou religiosa que possa influenciar os 

resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

 

9 - Você ou pessoa diretamente relacionada* participa de partido político, organização não-governamental ou outro 

grupo de interesse que possam influenciar os resultados das suas atividades relacionadas à incorporação de tecnologias? 

Sim (   ) Não ( X ) 

Se for o caso, especifique: 

 

 

 

Nome:  Jeruza Lavanholi Neyeloff 

Data: 29/06/2014 

 

______________________________________ 

Assinatura (assinado no original) 

 

* Pessoa com a qual tenha laços familiares ou outra relação próxima. 


