
 
 ANÁLISE DE CUSTOS DA DOENÇA RENAL CRÔNICA NOS ESTÁGIOS 3 

A 5 PRÉ-DIALÍTICO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

RESUMO 
 
Introdução: Em um mundo ideal as palavras economia e saúde poucas vezes 
seriam encontradas na mesma frase, uma vez que saúde muitas vezes é referida 
como um bem no qual não é possível atribuir um preço. Baseado nos números 
elevados de prevalência e incidência da doença renal crônica, principalmente em 
seus estágios pré-dialíticos, a doença renal crônica com todas suas implicações 
econômicas e sociais, tornou-se um dos maiores desafios à saúde pública. Os 
dados disponíveis sobre custos da DRC estão concentrados principalmente nas 
modalidades de diálise. Atualmente, percebe-se devido à relevância da DRC para 
a sociedade e para sistema de saúde, que há uma necessidade de mudança de 
foco para as consequências da DRC antes da DRCT. Material e Métodos: A 
pesquisa é um estudo coorte retrospectivo de custos diretos médicos da DRC em 
seus estágios 3 a 5 pré-dialítico em uma população de pacientes atendidos no 
ambulatório de Nefrologia Geral do Centro Atenção a Saúde do Hospital 
Universitário (CAS/HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora por um período 
de 6 meses ou mais de acompanhamento. O horizonte temporal do estudo foi de 3 
anos e 6 meses, pacientes admitidos em janeiro de 2008 até julho de 2011. A 
população do estudo foi uma coorte aberta. A perspectiva adotada é a do Sistema 
Único de Saúde como órgão prestador de serviços. Os valores estimados estão 
atualizados para 2012. Resultados: A base de dados possui 68 pacientes, 50 % 
dos pacientes do sexo masculino e50% do sexo feminino. A média de idade dos 
pacientes na primeira consulta é de 61,44 anos. A média do tempo de 
acompanhamento dos pacientes é de 15 meses. A média ponderada de custo da 
consulta médica é de R$ 4,41 paciente/mês, com uma média de 0,44 consultas por 
paciente/mês. A média ponderada de custo de medicamento é R$ 12,02 
paciente/mês, com uma média 1,21 medicamentos por paciente/mês. A média 
ponderada de custo de exame é7,53 paciente/mês, com uma média de 0,35 
exames de sangue paciente/mês e 0,18 exames de urina paciente/mês. O custo 
total do paciente com DRC estágios 3 a 5 pré-dialítico é de R$ 23,96 paciente/mês 
e R$ 287,52 paciente/ano. Conclusão: O custo da DRC aumenta com sua 
progressão ao longo dos estágios. O custo do tratamento da DRC estágios 3 a 5 
pré-dialítico é bem inferior aos custos do tratamento da DRCT quando comparado 
as duas principais modalidades de diálise. Dos custos médicos diretos estimados, 
a medicação foi a que representou maior custo, sendo a eritripoetina de maior 
custo devido ao valor unitário e posologia do medicamento. O segundo custo de 
maior representatividade foi o exame, sendo o de maior custo o exame 
ultrassonografia renal, devido à média de valores dos exames ultrassonografia de 
aparelho urinário e ultrassonografia de abdômen total. E a consulta médica foi o 
terceiro maior custo. Este estudo, na medida em que permite a identificação e o 
mapeamento de custos, pode auxiliar na escolha de intervenções mais efetivas por 
um menor custo e agregar elementos para alterações e aprimoramento das 
políticas de saúde da DRC, aumentando a eficiência e a efetividade dos serviços e 
a qualidade do cuidado em saúde prestado ao paciente renal.  
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