
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

MARCIA REGINA LIMA DA SILVA 

 

 

 

 

CUSTO DOS MEDICAMENTOS E EXAMES NA HOSPITALIZAÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2020



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

MARCIA REGINA LIMA DA SILVA 

 

 

CUSTO DOS MEDICAMENTOS E EXAMES NA HOSPITALIZAÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de 

Saúde  Coletiva da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para obtenção do 

título de mestre em Saúde Coletiva. Área de 

concentração: Saúde. 

Linha de Pesquisa: Determinantes do processo 

saúde/doença no ciclo da vida. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Luiza Garcia Rosa 

 

 

 

Niterói - RJ 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCIA REGINA LIMA DA SILVA 

 

 

CUSTO DOS MEDICAMENTOS E EXAMES NA HOSPITALIZAÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de 

Saúde  Coletiva da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito para obtenção do 

título de mestre em Saúde Coletiva. Área de 

concentração: Saúde. 

Linha de Pesquisa: Determinantes do processo 

saúde/doença no ciclo da vida. 

Aprovada em: 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dra. Maria Luiza Garcia Rosa 

(ISC – UFF) 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Aluísio Gomes da Silva Junior 

(ISC – UFF) 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo Justin Carap 

(Qualimed) 

 

______________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Sandra Marina Miranda 

(HFSE) 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Teresinha Lima da Silva (in memoriam), 

Elsy Luna da Silva, Vilmar Moreira da Silva, 

Luanna Lima Moreira da Silva e Philippe Thorp 

Lima da Silva. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

Este é o momento de recordar das pessoas que me auxiliaram nos primeiros passos 

desta caminhada investigativa. Em especial, destaco minha querida professora e orientadora 

Maria Luiza Garcia Rosa, pela sua figura representativa marcante e por ser uma grande 

incentivadora desde o início do mestrado, não permitindo que as dificuldades encontradas me 

fizessem desistir. 

Agradeço da mesma forma ao coorientador Antônio José Lagoeiro Jorge, por toda sua 

ajuda e contribuição no desenvolvimento desta pesquisa, que em muito contribuiu para o 

enriquecimento. 

Agradeço aos queridos colegas bolsistas Willian Douglas de Souza Silva e Cárita 

Cunha dos Santos, pela constante parceria ao longo da pesquisa. 

Em especial, agradeço à minha amada Mãe, Teresinha Lima da Silva (in memoriam), 

que, muito embora já tivesse partido durante minha trajetória no mestrado, sempre foi 

incentivadora do meu crescimento. Devo tudo que sou a ela, uma vez que participou fielmente 

de minha formação e sempre me serviu de exemplo. Lamento o fato dela hoje não poder estar 

em mais uma de minhas conquistas; seguirei te amando eternamente minha adorada mãe: 

obrigada por tudo. 

Imensamente ao meu pai, que muitas vezes me carregou para meus encontros com os 

bolsistas e orientadora, me proporcionando facilidades diante de minhas dificuldades, me 

impulsionando a enfrentar minhas batalhas e se orgulhado de minhas conquistas: obrigada pai. 

À minha família, pоr sua capacidade dе acreditar е investir em mim. Em especial, 

agradeço ao meu amado esposo Vilmar Moreira da Silva, qυе dе forma especial mе deu força 

е coragem, mе apoiando nоs momentos dе dificuldades, dúvidas e incertezas durante a 

realização deste curso. Quero agradecer também à minha filha Luanna Lima Moreira da Silva, 

qυе iluminou dе maneira especial оs meus pensamentos, mе levando а buscar mais 

conhecimentos e força. 

Ao meu amado sobrinho e afilhado, Philippe Thorp Lima da Silva, por toda sua ajuda 

e força nas horas mais difíceis de minha caminhada, assim como à minha irmã e amiga, 

Marcelly Lima da Silva Vasconcellos e seu esposo. 

Aos professores do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense e 

aos participantes de minha banca examinadora, pela grande relevância de suas contribuições. 



 

 

Aos meus amigos de vida que estiveram na torcida desta conquista, compreendendo 

meu afastamento por muitas vezes. Em especial, ao meu amigo de todas as horas, Daniel 

Laureano Pena, por toda sua ajuda e incentivo. 

Aos meus amigos do mestrado que estiveram próximos, incentivando nos momentos 

árduos. Agradeço a todos aqueles que de certa forma contribuíram para realização do presente 

estudo. Muito obrigada a todos.  



 

 

RESUMO 

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é a via final comum de várias doenças cardiológicas. 

Tem alta morbidade e mortalidade e se tornou um grave problema de saúde pública em todo 

mundo, sendo a 1ª causa de internação em idosos, responsável por um importante impacto nos 

custos da saúde. Objetivos: Estimar o custo da internação hospitalar por insuficiência cardíaca 

com o tratamento medicamentoso, testes diagnósticos de laboratório, imagem e métodos 

gráficos em um hospital universitário, em dois períodos de 12 meses, 2012 e 2018. Método: 

Estudo de caso, retrospectivo, sobre a utilização de recursos e sua valoração em internações 

por insuficiência cardíaca no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), nos anos de 

2012 e 2018. Foi adotada uma análise do custo da doença com base na prevalência e com 

abordagem de bottom-up. A análise foi realizada a partir da perspectiva dos serviços públicos 

de saúde, estimando os custos atribuíveis às internações por IC pela observação dos 

prontuários hospitalares. RESULTADOS: Foram retidas para análise 155 internações, 97 em 

2012 e 58 em 2018. Os custos dos exames laboratoriais foram 8,12% em 2012 e 9,6% em 

2018 do total ressarcido ao HUAP. Para medicamentos foram 7,2% e 6,3% respectivamente, 

semelhantes aos valores da literatura. O ressarcido para o HUAP provavelmente seria inferior 

ao despendido, se considerássemos a “hotelaria”, o que não foi possível, uma vez que o 

hospital não tem centro de custos. A taxa de mortalidade dos pacientes com IC observada no 

HUAP foi inferior à de outros estudos e a adesão aos medicamentos recomendados por 

diretrizes para o tratamento da IC foi maior. A média de idade dos pacientes internados em 

2018 foi maior que a de 2012, assim como a gravidade dos pacientes (maior percentual em 

unidades fechadas) e os custos foram inferiores, sem impacto na mortalidade. Conclusões: a 

mudança no perfil do HUAP adotada após 2012 impactou na proporção de internações 

realizadas no total de internações em Niterói, gerais e por IC, mas dado o aumento na 

complexidade, houve menor impacto na proporção dos custos. Os dados sugerem que houve 

melhora na eficácia e na eficiência do cuidado prestado no HUAP de 2018 e relação à 2012. 

 

Palavras-chave: Custo hospitalar. Custo direto. Insuficiência cardíaca. Hospital 

Universitário. 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Heart failure (HF) is the common final route of several cardiac diseases. It has 

high morbidity and mortality and has become a serious public health problem worldwide, 

being the major cause of hospitalization in the elderly, responsible for an important impact on 

health cost. Objectives: To estimate the cost of hospitalization for heart failure with drug 

treatment, laboratory diagnostic tests, imaging and graphic methods in a university hospital, 

in two periods of 12 months, 2012 and 2018. Method: Retrospective case study on the use of 

resources and their valuation in hospitalizations for heart failure at Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), in the years 2012 and 2018. An analysis of the cost of the disease 

was adopted based on prevalence and with a bottom-up approach. The analysis was carried 

out from the perspective of public health services, estimating the costs attributable to 

hospitalizations for HF by observing hospital records. RESULTS: 155 hospitalizations were 

retained for analysis, 97 in 2012 and 58 in 2018. The costs of laboratory tests were 8.12% in 

2012 and 9.6% in 2018 of the total reimbursed to HUAP and for medicines, they were 7.2% 

and 6.3% respectively, similar to the values in the literature. The reimbursement for HUAP 

would probably be lower than that spent, if we consider “hospitality”, which was not possible, 

since the hospital has no cost center. The mortality rate of patients with HF observed at 

HUAP was lower than that of other studies and the adherence to drugs recommended by 

guidelines for the treatment of HF was higher. The average age of patients hospitalized in 

2018 was higher than 2012 as was the severity of patients (higher percentage in closed units) 

and costs were lower with no impact on mortality. Conclusions: the change in the profile of 

the HUAP adopted after 2012 had an impact on the proportion of hospitalizations performed 

in the total number of hospitalizations in Niterói, general and by HF, but given the increase in 

complexity, there was less impact on the proportion of costs. The data suggest that there was 

an improvement in the effectiveness and efficiency of the care provided at the HUAP in 2018 

when compared to 2012. 

 

Keywords: Hospital cost. Direct cost. Heart failure. University hospital. 
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1 INTRODUÇÃO  

A Diretriz Brasileira de insuficiência Cardíaca crônica e aguda (2018) considera a IC 

como uma síndrome clínica complexa. A Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica 

complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades 

metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. 

É caracterizada por sinais e sintomas típicos, como congestão pulmonar, edema 

periférico e de baixo débito cardíaco. Na IC, o ventrículo esquerdo torna-se incapaz de gerar 

débito cardíaco ou, na tentativa de se conseguir este propósito, torna-se necessário o aumento 

da pressão de enchimento, ficando acima da normalidade. Este fato geralmente está associado 

à disfunção sistólica, a qual representa uma diminuição da contratilidade miocárdica; ou seja, 

para que o sangue saia do coração é preciso que o músculo cardíaco se contraia. Quando essa 

função está prejudicada, considera-se que há uma disfunção sistólica. Entretanto, a 

anormalidade da função diastólica (quando a função de relaxamento do músculo cardíaco para 

o bombeamento sanguíneo encontra-se prejudicada) também é responsável por ocasionar a 

IC. 

Conclui-se então que, na definição de IC, está implícito que a mesma pode ser causada 

por disfunção sistólica ou diastólica. No entanto, segundo a Diretriz Brasileira de 

Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (2018), muitos pacientes apresentam ambas as 

disfunções; fato que levou a se convencionar a IC segundo a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE). 

A IC é considerada uma síndrome com grande carga devido à sua prevalência e 

morbimortalidade. Estudos comprovam que ela afeta principalmente a faixa etária dos idosos. 

Com o envelhecimento populacional e com o melhoramento dos tratamentos da doença 

coronariana, da hipertensão e da própria insuficiência cardíaca, a prevalência de IC aumentou 

nas últimas décadas. Essa mesma tendência parece se manter para um futuro próximo.  

Os pacientes portadores de IC geralmente são internados devido à descompensação 

clínica de sua doença e cerca de dois terços são readmitidos dentro de um ano.  

Devido ao considerável custo e ao impacto da IC nos sistemas de saúde, é necessário 

ter uma melhor compreensão do que compõe esse custo e dos problemas que os intensificam.  

Espera-se que este estudo possa contribuir na melhoria da gestão das despesas no 

sistema de saúde no Brasil. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção será disposto e discutido o referencial teórico utilizado para a elaboração 

da dissertação. 

 

2.1 As doenças cardiovasculares e a IC 

A doença cardiovascular (DCV), uma doença crônica não transmissível (DCNT), é um 

grave problema de saúde pública em nível global devido a sua alta morbidade e mortalidade. 

Sua elevada prevalência é resultado da mudança de hábitos das populações ocidentais na 

alimentação, tabagismo e sedentarismo, levando ao aumento da obesidade, hipertensão, 

diabetes e dislipidemia, em paralelo com o envelhecimento da população (SCHMIDT et al., 

2011). Essas transformações produzem maior impacto econômico nos países cuja pobreza 

pode ser tanto a causa como a consequência do aumento das DCNT e em particular as DCV 

(FUSTER; KELLY, 2010; SCHMIDT et al., 2011). 

Entre as DCV, destaca-se a insuficiência cardíaca (IC). O Estudo de Framingham e 

estudos epidemiológicos posteriores mostraram que a doença cardiovascular é um continuum 

levando à IC (HO et al., 1993). 

A IC é uma síndrome clínica complexa, resultante de diversas formas de agressão ao 

sistema cardiovascular. Em geral, é de difícil diagnóstico e é associada à alta 

morbimortalidade. É responsável por um elevado custo no sistema único de saúde (SUS) 

brasileiro. O envelhecimento da população e a epidemia de DCV em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, alertam para o aumento da ocorrência da IC e para a 

importância de sua prevenção (SCHOCKEN et al., 2008). 

Entre os anos de 2012 à 2018, a DCV é a terceira causa de internação na população 

geral do Brasil e a IC a principal causa em idosos (60 anos ou mais) atendidos pelo SUS 

(BRASIL, 2020a), vide Tabelas 1, 2 e 3. A DCV afeta diretamente os custos hospitalares do 

SUS conforme Tabela 4. Em 2007, 12,7% das hospitalizações não relacionadas às gestações e 

27,4% das internações de indivíduos acima de 60 anos foram causadas por esse grupo de 

doenças (SCHMIDT et al., 2011). O estudo de BREATHE (ALBUQUERQUE et al., 2015) 

demonstra que dentre as comorbidades mais comuns para a insuficiência cardíaca no Brasil 

estão: hipertensão arterial (70,8%), dislipidemia (36,7%) e diabetes (34%). 
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 Tabela 1: Número de Internações no Brasil entre os anos de 2012 a 2018 por Capítulo CID 10.                                                                                                                                             

Capítulo CID-10 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5.690.587 

II.  Neoplasias (tumores) 5.237.158 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 666.423 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1.810.027 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 1.652.834 

VI.  Doenças do sistema nervoso 1.296.549 

VII. Doenças do olho e anexos 740.724 

VIII.  do ouvido e da apófise mastoide 133.352 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 7.949.135 

X.   Doenças do aparelho respiratório 8.606.584 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 7.593.010 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1.697.894 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 1.439.753 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 5.553.303 

XV.  Gravidez parto e puerpério 16.635.753 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1.778.414 

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 565.016 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.202.879 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 7.772.411 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 14.647 

XXI. Contatos com serviços de saúde 1.561.519 

Total 79.597.972 
       Fonte: TABNET/DATASUS.  
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Tabela 2: Número de Internações no Brasil de Pacientes com 60 anos ou mais segundo o Capítulo CID 10 anos 

entre 2012 e 2018. 

Capítulo CID-10 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1.493.162 

II.  Neoplasias (tumores) 2.079.645 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 234.172 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 835.551 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 136.648 

VI.  Doenças do sistema nervoso 349.084 

VII. Doenças do olho e anexos 453.894 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastoide 11.550 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 4.618.152 

X.   Doenças do aparelho respiratório 2.880.795 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 2.013.114 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 419.071 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 350.221 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1.499.461 

XV.  Gravidez parto e puerpério 2.013 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 4.407 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 21.823 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 399.889 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 1.469.956 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 2.590 

XXI. Contatos com serviços de saúde 190.652 

Total 19.465.850 
      Fonte: TABNET/DATASUS.  
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Tabela 3: Número de Internações por Doenças do Aparelho Circulatório no Brasil de Pacientes com 60 anos ou 

mais segundo Lista de Morbidades nos anos entre 2012 e 2018. 

Total 4.618.152 

. Febre reumática aguda 7.238 

. Doença reumática crônica do coração 17.582 

. Hipertensão essencial (primária) 268.923 

. Outras doenças hipertensivas 95.226 

. Infarto agudo do miocárdio 422.692 

. Outras doenças isquêmicas do coração 653.621 

. Embolia pulmonar 26.429 

. Transtornos de condução e arritmias cardíacas 283.464 

. Insuficiência cardíaca 1.112.168 

. Outras doenças do coração 117.812 

. Hemorragia intracraniana 93.033 

. Infarto cerebral 84.656 

. Acid vascular cerebr não espec hemorrág ou isq 723.436 

. Outras doenças cerebrovasculares 67.940 

. Arteroesclerose 96.062 

. Outras doenças vasculares periféricas 41.339 

. Embolia e trombose arteriais 94.574 

. Outras doenças das artérias arteríolas e capil 122.499 

. Flebite tromboflebite embolia e trombose venosa 114.013 

. Veias varicosas das extremidades inferiores 131.211 

. Hemorróidas 30.060 

. Outras doenças do aparelho circulatório 14.174 
Fonte: TABNET/DATASUS.  
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Tabela 4: Valor das Internações no Brasil no período de 2012 a 2018 por capítulo CID10 

Capítulo CID10 Total % 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 6.816.248.750,73 7,21 

II.  Neoplasias (tumores) 10.325.231.696,84 10,92 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 451.077.661,11 0,48 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 1.418.412.726,98 1,50 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 2.317.556.145,78 2,45 

VI.  Doenças do sistema nervoso 1.888.239.882,31 2,00 

VII. Doenças do olho e anexos 817.021.535,53 0,86 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 343.256.626,65 0,36 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 18.685.794.490,02 19,77 

X.   Doenças do aparelho respiratório 8.780.862.413,62 9,29 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 7.234.611.382,69 7,65 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 972.262.055,35 1,03 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 2.423.101.244,97 2,56 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 4.709.426.182,30 4,98 

XV.  Gravidez parto e puerpério 9.623.867.120,55 10,18 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 4.856.351.870,63 5,14 

XVII. Malf cong deformid e anomalias   

cromossômicas 1.726.316.879,44 1,83 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.081.471.102,87 1,14 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 9.228.668.671,21 9,76 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 13.664.976,04 0,01 

XXI. Contatos com serviços de saúde 799.723.461,01 0,85 

Total 94.513.166.876,63 100,00 
Fonte: TABNET/DATASUS.  

 

2.2 Etiologia e fatores de risco da IC 

A IC reflete a deterioração do músculo cardíaco, a qual compromete total ou 

parcialmente a capacidade de bombeamento de sangue dos ventrículos. Suas principais causas 

são as doenças isquêmica, hipertensiva e idiopática.  

Em países em desenvolvimento, há uma variação nas causas de IC derivando do 

processo de transição epidemiológica e das condições socioeconômicas. Causas infecciosas, 

particularmente a doença cardíaca reumática, são encontradas normalmente em países da 

África, da América Central e do Sul. Além disso, a Doença de Chagas persiste endêmica em 

diversos países da América Latina (AL). A elevada prevalência de hipertensão na África e 

Ásia contribui para o aumento dos casos de IC nessas regiões. A doença arterial coronariana 

(DAC) tem surgido como uma causa de IC em países da América Latina, em substituição à 

cardiopatia reumática e Doença de Chagas, consequência do processo de transição 

epidemiológica que ocorre nas últimas décadas (SCHOCKEN et al., 2008). 
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O envelhecimento da população agrava o quadro de aumento da prevalência das DCV. 

Esse aumento ocorre mais precocemente, além de compor um quadro grave entre os mais 

desfavorecidos economicamente. Tavares et al. (2004), que estudaram a prevalência de IC 

entre pacientes internados em Hospitais Públicos e privados de Niterói, em 2001, revelaram a 

existência de uma crítica assimétrica social e econômica. A média de idade no serviço público 

de 61,1± 11,3 anos e de 72 ± 12,7 anos no setor privado, o tempo de internação hospitalar e a 

taxa de mortalidade ajustada para idade foram maiores no serviço público, evidenciando a o 

agravamento dos casos atendidos no serviço público (TAVARES et al., 2004). 

Araujo et al. (2005), ao analisar o custo direto e indireto da IC na população de Niterói 

atendida pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), observaram que dentre os que 

manifestaram a síndrome de IC, a maioria dos pacientes tinha idade inferior aos 60 anos. Tal 

observação indica que, no Brasil, a IC está elevando a taxa de invalidez entre indivíduos mais 

jovens e de aposentadorias precoces. Em países desenvolvidos, a IC acomete indivíduos numa 

faixa etária mais avançada, em geral, já aposentados (ARAUJO et al., 2005). 

Estudos epidemiológicos têm identificado diversos fatores de risco para IC, que 

podem ser divididos em fatores clínicos, fortemente associados à IC e fatores clínicos menos 

consistentemente associados à IC (KENCHAIAH; NARULA; VASAN, 2004).  

 

Quadro 1: Fatores de risco associados com insuficiência cardíaca 

Fatores de risco fortemente associados com IC 

Idade 

Sexo masculino 

Hipertensão arterial 

Diabetes 

Obesidade 

Doença aterosclerótica coronariana/Infarto do Miocárdio 

Fatores de risco menos consistentemente associados à IC 

Consumo excessivo de álcool 

Tabagismo 

Dislipidemia 

Insuficiência renal 

Apneia obstrutiva do sono 

Sedentarismo 

Aumento da frequência cardíaca 

Estresse mental e depressão 

Doença reumática cardíaca 

Doença de Chagas 

             Fonte: Adaptado de Kenchaiah, Narula e Vasan, 2004. 
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2.3 História clínica e exame físico na IC 

A história clínica é fundamental no diagnóstico de IC. Indivíduos sem o histórico 

relevante de potenciais causas de dano cardíaco reduzem a possibilidade de diagnóstico da 

síndrome (MCMURRAY et al., 2012).  

Os sintomas de IC não são específicos e não colaboram na sua distinção de outras 

doenças. Sintomas que são mais específicos como ortopneia e dispneia paroxística noturna 

(DPN) são menos comuns, especialmente em pacientes pouco sintomáticos, tendo baixa 

sensibilidade (MCMURRAY et al., 2012). 

A maior parte dos sinais de IC resultam da retenção de sódio e água (edema 

periférico), sendo igualmente inespecíficos. O edema periférico desaparece com o emprego de 

diuréticos, podendo estar ausente em pacientes que recebem este tipo de tratamento 

(MCMURRAY et al., 2012). Sinais mais específicos, como a elevação da pressão venosa 

jugular, são de difícil detecção (FONSECA, 2006). Em pacientes obesos, os sintomas e sinais 

de IC agravam-se quanto à dificuldade de identificação e/ou interpretação. Isto também ocorre 

em pacientes idosos, principalmente nos que possuem doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) (FONSECA, 2006). 

Sinais e sintomas são importantes tanto no monitoramento de pacientes quanto na 

avaliação da resposta ao tratamento. Persistência de sinais e sintomas durante o tratamento 

pode indicar um mau prognóstico e a necessidade de internação hospitalar (MCMURRAY et 

al., 2012). 

 

2.4 Os exames de imagem e os biomarcadores para o diagnóstico da IC 

Exames de imagem são importantes no diagnóstico da IC. Entre os exames de 

imagem, o ecocardiograma com doppler tecidual (EDT) é o escolhido para a investigação da 

IC por causa do custo, disponibilidade, acurácia e segurança (KIRKPATRICK et al., 2007; 

NAGUEH et al., 2009). 

O EDT permite a avaliação de mudanças estruturais (volume, massa, geometria, 

válvula, movimento de paredes e pericárdio) e funcionais (sistólica e diastólica) do coração 

(KIRKPATRICK et al., 2007). 

Os peptídeos natriuréticos pertencem a uma família de peptídeos vasoativos com 

inúmeras propriedades fisiológicas, tendo importante função no diagnóstico das doenças 

cardiovasculares, em particular na IC (LEMOS; MCGUIRE; DRAZNER, 2003). Dentre eles, 

o mais utilizado é o peptídeo natriurético cerebral (BNP). O aumento das concentrações do 

BNP ajuda na diferenciação da IC dentre outras causas de dispneia, com uma sensibilidade 
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maior que 90% e especificidade entre 80 e 90%. Tal observação foi evidenciada em uma série 

de estudos menores de um único centro e foram validados, posteriormente, por um estudo 

multicêntrico, com 1586 pacientes que apresentavam dispneia na sala de emergência (DAO et 

al., 2001; MORRISON et al., 2002). 

 

2.5 Estágios evolutivos e fenótipos da IC 

O conceito atual da IC está fundamentado no continuum cardiovascular, que tem sua 

origem na presença de fatores de risco, seguida das mudanças assintomáticas na estrutura e na 

função cardíaca que evolui para as formas sintomáticas e finalmente para o estágio final (IC 

refratária) (DZAU; BRAUNWALD, 1991; KENCHAIAH; NARULA; VASAN, 2004). 

A progressão natural da IC pode ocorrer apesar dos mecanismos protetores adaptativos 

que envolvem o sistema nervoso autônomo, neurohormônios e mudanças estruturais e 

funcionais cardíacas, mesmo sem injúria miocárdica recorrente (OWAN et al., 2006). A 

disfunção cardíaca pode ser tanto sistólica como diastólica, podendo ser caracterizada em 

duas formas distintas: a) há predomínio da disfunção sistólica sobre a diastólica e a fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) encontra-se abaixo de 50%; b) a disfunção diastólica é 

dominante e a FEVE encontra-se acima ou igual a 50% (OWAN et al., 2006; MCMURRAY 

et al., 2012). 

As características demográficas e as comorbidades dos pacientes com IC divergem de 

acordo com a classificação. Estudos epidemiológicos demonstram que a insuficiência cardíaca 

com fração de ejeção preservada (ICFEP) corresponde mais de 50% dos casos de IC (OWAN 

et al., 2006; TRIBOUILLOY et al., 2008; JORGE et al., 2016). Quando se compara pacientes 

com ICFEP e ICFER, pode-se observar que os primeiros são mais idosos e a maioria do sexo 

feminino (TRIBOUILLOY et al., 2008); a maior parte com ICFEP possui história de 

hipertensão arterial, diabetes, sobrepeso ou obesidade (OWAN et al., 2006; TRIBOUILLOY 

et al., 2008; JORGE et al., 2016). A fisiopatologia da ICFER se caracteriza pelo 

remodelamento excêntrico do VE com dilatação, levando à redução da FEVE, com 

predomínio da disfunção sistólica sobre a diastólica. Na ICFEP, tem-se o remodelamento 

concêntrico com hipertrofia do VE, mantendo a FEVE em valores mais elevados (≥50%) e a 

disfunção diastólica é mais acentuada que a sistólica (DE KEULENAER; BRUTSAER, 

2007). A disfunção diastólica do VE não é a única contribuição para a fisiopatologia da 

ICFEP. Muitos outros mecanismos foram recentemente identificados e são relevantes para a 

fisiopatologia. Esses incluem a disfunção sistólica diastólica em repouso e exacerbada pelo 

exercício, a piora do acoplamento ventricular-vascular, a vasodilatação anormal induzida pelo 
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esforço e mediada pelo fluxo, a incompetência cronotrópica e a hipertensão arterial pulmonar 

(BORLAUG; PAULUS, 2010). 

A ICFEP e a ICFER têm características estruturais e funcionais semelhantes, incluindo 

o aumento da massa do VE e aumento da pressão diastólica final do VE. A principal diferença 

está relacionada à geometria e função do VE. Portanto, a fisiopatologia da ICFER é 

predominantemente dependente da dilatação progressiva do VE, com a função sistólica 

alterada. Por outro lado, a fisiopatologia da ICFEP é dependente da hipertrofia concêntrica do 

VE com disfunção diastólica (LITTLE, 2008). 

A disfunção diastólica na IC está relacionada aos mecanismos estruturais (rigidez 

vascular e ventricular) e moleculares. Há o aumento da tensão de repouso dos cardiomiócitos, 

com fibrose intersticial e maior formação de pontes cruzadas não enzimáticas, que se 

desenvolvem entre produtos finais da glicação (AGE) e proteínas, como o colágeno tipo I, que 

são fatores importantes no desenvolvimento de disfunção diastólica tanto em pacientes com 

ICFEP quanto em ICFER (LITTLE, 2008). 

 

2.6 As hospitalizações por IC 

 A ocorrência de internações após a primeira hospitalização por IC (ABUHAB, 2012) 

é elevada. Entre os pacientes com mais de 70 anos norte-americanos, cerca de 60% são 

readmitidos em 90 dias (HUNT et al., 2009). Já a mortalidade por IC, em um ano, se 

aproxima dos 20%, estimando-se que, após o diagnóstico, menos de 15% dos pacientes terão 

sobrevida de 8 a 12 anos. A mortalidade pode chegar a 80% em dois anos para pacientes 

enquadrados na classe funcional IV, de acordo com os critérios da NYHA (MOZAFFARIAN 

et al., 2007). Não obstante, a mortalidade por IC varia de 4 a 13%, dependendo das 

características da população em estudo (HUNT et al., 2009; SPINAR et al., 2011). 

Analisando as Figuras (1,2,3 e 4), pode-se constatar que, em 2012 e 2018, os custos 

das internações por IC no SUS corresponderam a 12,61% e 11,56%, respectivamente, do total 

das internações por doenças cardiovasculares naqueles anos.  
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Figura 1: Porcentagem do Custo da Internação por Doenças Cardiovasculares sobre as demais doenças no ano 

de 2012 no Brasil. 

 
                                  Fonte: TABNET/ DATASUS. 

 

A Figura 2 demonstra que o valor das porcentagens das internações por DCV em 2012 

(SUS) representam 20% do total das demais doenças registradas neste ano. A Figura 2 traz a 

porcentagem do custo total das Internações (SUS) por IC sobre às DCV em 2012 no Brasil.  

 

Figura 2: Porcentagem do Custo Total da internação da IC sobre as Doenças Cardiovasculares em 2012 no 

Brasil. 

 
                                       Fonte: TABNET/DATASUS. 

 

Tabela 5: Custo Total da Internação por IC sobre as Demais doenças em 2012 no Brasil 

2012 Valor total % 

Demais Doenças Cardiovasculares 2.381.639.909,14 87,39 

Insuficiência Cardíaca 300.287.078,04 12,61 
 Fonte: TABNET/DATASUS.  
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Figura 3: Porcentagem do Custo da Internação por Doença Cardiovascular sobre as Demais Doenças em 2018 

no Brasil. 

 
                                       Fonte: TABNET/ DATASUS.   

 

Tabela 6: Porcentagem do Custo da Internação por Doença Cardiovascular sobre as Demais Doenças em 2018 

2018 Valor Total % 

Demais doenças 15.106.380.374,98 80,60% 

Doença Cardiovascular 2.931.712.879,88 19,40% 
Fonte: TABNET/DATASUS.  

 

Na Figura 3, as Internações (SUS) por Doenças Cardiovasculares no Brasil em 2018 

representam (19,40%) quase 20% do total das Demais doenças, e dentre as Doenças 

Cardiovasculares as internações por IC representam 11,56% desse custo (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Porcentagem do Custo Total da Internação da IC sobre as Doenças Cardiovasculares em 2018 

2018 Valor Total % 

Demais Doenças Cardiovasculares 2.931.712.879,88 88,44 

Insuficiência Cardíaca 338.791.696,88 11,56 
Fonte: TABNET/DATASUS.  

 

Contudo, conforme exposto na Tabela 8, as internações (SUS) por insuficiência 

Cardíaca no Brasil representaram um total de 2,20% de todas a internações em 2012 e um 

total de 1,70% em 2018. 

 

Tabela 8: Porcentagem das Internações por IC no Brasil sobre as Demais Internações 

Variáveis 2012 2018 

Internações Gerais no Brasil (n) 11.092.589 11.816.630 

Internações por IC no Brasil (n) 244.413 200.833 

Internações por IC sobre as Demais (%) 2,20 1,70 
Fonte: TABNET/DATASUS.  
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Abuhab (2012) discute em seu trabalho que tanto em países europeus quanto nos 

EUA, as despesas com IC possuem peso expressivo em relação ao orçamento total da saúde, 

ficando em torno de 1 a 2%. No caso de despesas com internações hospitalares, em ambos os 

casos, podem chegar a dois terços (2/3) do orçamento (BERRY; MURDOCH; MCMURRAY, 

2001; CLINE et al., 2002; NEUMANN et al., 2009). Araujo (2005) diz que as hospitalizações 

por IC representam 40% do total de gastos para o tratamento daquele grupo de pacientes.  

Portanto, fica explícito que a internação hospitalar é de suma importância no 

tratamento e sobrevida dos pacientes com IC. Representa o princípio do período mais crítico 

atingido pela evolução da doença, sendo necessário o conhecimento dos pacientes de maiores 

riscos, cujos cuidados precisam ser mais intensos. 

Por se tratar de uma doença crônica, cujo tratamento é de elevado custo, é importante 

saber a respeito do funcionamento e do financiamento no sistema de saúde brasileiro.  

É necessário lembrar que a Atenção Básica tem um importante papel na 

prevenção/redução de doenças crônicas, como a hipertensão arterial e Diabetes Mellitus, que 

são as principais doenças de base para diversas complicações e doenças cardiovasculares, 

dentre elas, a insuficiência cardíaca (PEREIRA, 2018). 

A capacidade resolutiva da Atenção Primária em prevenir hospitalizações 

desnecessárias é um indicador de qualidade da assistência na saúde (FERNANDES et al., 

2009), diminuindo as internações e os seus custos. 

 

2.7 O Sistema Único De Saúde   

O SUS possui o objetivo de atender às necessidades da população quanto à saúde. 

Esse direito é assegurado na Constituição de 1988, no capítulo VIII da ordem social, na seção 

II referente à saúde, no artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 2016a, p.118-119). 

 
O SUS é concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. A iniciativa privada 

poderá participar do SUS em caráter complementar. (POLIGNANO, 2001, p. 23). 

 

A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 198 que as esferas Federal, 

Estadual e Municipal financiem o SUS, além de verbas provenientes de outras fontes, no 

intuito de gerar a receita necessária para o custeio das despesas com ações e serviços públicos 



31 

 

de saúde. Entretanto, executá-lo tem sido difícil, tanto que as discussões sobre financiamento 

estão sempre em pauta nas agendas dos movimentos sociais e políticos que atuam em defesa 

do SUS (BRASIL, 2018). 

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) foi instituído pelo Decreto Nº 64.867, de 24 de 

julho de 1969 como um fundo especial, o qual é considerado gestor financeiro dos recursos 

destinados ao SUS, provenientes da esfera federal. No portal do FNS/ Ministério da Saúde, 

vem com a seguinte missão: 

 
Contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do 

financiamento das ações de saúde, o Fundo Nacional de Saúde busca, 

cotidianamente, criar mecanismos para disponibilizar informações para toda a 

sociedade, relativas a custeios, investimentos e financiamentos no âmbito do SUS. 

(BRASIL, 2014, sem paginação). 

 

Os recursos alocados no FNS destinam-se ainda às transferências para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, para que esses entes federativos realizem ações e serviços de 

saúde, bem como investimentos na rede de serviços e na cobertura assistencial e hospitalar no 

âmbito do SUS (BRASIL, 2014). 

Um dos desafios do SUS é garantir o atendimento nos diferentes estágios do processo 

saúde-doença para toda a população do país. A IC, por exemplo, é uma doença que pode ser 

compreendida como uma série de estágios que necessitam de tratamentos diferentes, mas com 

níveis de complexidade distintas, apesar da mesma importância (BOCCHI et al., 2009). 

 

2.8 Os Hospitais Universitários e sua função social 

Os hospitais de ensino são instituições que possibilitam treinamento universitário em 

saúde, além de atendimento médico de alta complexidade à população; sendo considerados, 

portanto, como extensão de ensino em saúde, oficialmente reconhecidos como hospital de 

ensino. Com efeito, são submetidos à fiscalização dos órgãos competentes (MEDICI, 2001). 

Como argumentam (BARATA; MENDES; BITTAR, 2010), os HUs apresentam 

características agregadas, como a capacidade de formar recursos humanos voltados para a 

saúde; de promoção ao ensino, pesquisa e de produção de conhecimento e desenvolvimento 

tecnológico, com fundamental relevância para o Sistema Único de Saúde brasileiro, 

incontestável nos cenários da saúde e educação do país. 

Os hospitais universitários se distinguem das demais instituições de saúde pela atuação 

em ensino e pesquisa para formar e aprimorar profissionais de saúde (DANTAS, 2011).  Por 

serem vinculados aos cursos de graduação em medicina, são chamados de hospitais-escolas.  
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O Ministério da Educação (MEC) descreve os HUs como centros de formação de 

recursos humanos, de desenvolvimento de tecnologias na área de saúde e de prestação de 

serviços à população, locais de aprimoramento do atendimento assim como de elaboração de 

protocolos, características que garantem a estas instituições os “maiores padrões de eficiência 

à disposição do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2012, sem paginação) 

No entanto, mesmo apesar da grande relevância social, os Hospitais de Ensino não 

foram poupados das recorrentes crises de funcionamento e de financiamento cujo ápice foi em 

2003. 

Em 2003, iniciou-se um debate voltado ao desenvolvimento de uma política nacional 

para os hospitais de ensino por causa das dificuldades enfrentadas pelos mesmos, 

principalmente quanto ao financeiro; graças ao reconhecimento de sua importância para a 

atenção hospitalar, além de formador de recursos humanos no setor de saúde e desenvolvedor 

de pesquisas e avaliação quanto à incorporação de novas tecnologias. 

Em 2013, a Portaria nº 3.410/13 estabeleceu as diretrizes para a contratualização de 

hospitais no âmbito do SUS objetivando a melhoria no financiamento e na qualidade da 

assistência hospitalar.   

 

2.9 O Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP 

Inaugurado em 1951, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) recebe este 

nome como uma homenagem a um dos fundadores da Faculdade de Medicina, Antônio Pedro 

Pimentel. Nesta época, era um hospital municipal, passando a ser federal somente em 1964, 

quando cedido pela Prefeitura à Universidade Federal Fluminense. Hoje, o HUAP é 

considerado a maior e a mais complexa unidade pública de saúde da Grande Niterói. Na 

hierarquia do SUS, é tido como hospital de nível terciário, isto é, unidade de saúde de alta 

complexidade de atendimento, trazendo como missão explícita em seu site “Gerar, 

transformar e difundir o conhecimento, prestando serviços de saúde com excelência, de forma 

digna, crítica e hierarquizada” (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2017, sem 

paginação). 

O HUAP é um hospital federal de ensino, com natureza jurídica de autarquia federal, 

situado no município de Niterói, filiado ao SUS com o objetivo de atender a população da 

Região Metropolitana II, composta por seis municípios: Niterói, Maricá, Itaboraí, Tanguá, 

Silva Jardim, Rio Bonito e São Gonçalo, tendo firmado convênio com a Prefeitura Municipal 

de Niterói, por meio da Fundação Municipal de Saúde.  
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Em relação ao financiamento, o convênio trata dos recursos públicos de custeio e dos 

investimento que compõem o orçamento do hospital, os quais devem ser explicitados no 

documento formal de contratualização, onde são considerados como incentivo financeiro 

todos os valores pré-fixados e destinados ao custeio do HUAP, que deveriam ser repassados 

ao hospital de forma regular, condicionado ao cumprimento de compromissos e/ou metas 

conforme explicito no Plano Operativo Anual (POA). No site do HUAP consta que, desde 

abril de 2016, a referida instituição passou a fazer parte da Rede Hospitalar EBSERH 

(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) após o contrato assinado entre a empresa e a 

Universidade Federal Fluminense.  

A EBSERH está vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e foi criada em 2011. 

Atualmente, administra cerca de 40 hospitais universitários federais. Desde então, o Hospital 

vem mudando seu perfil, dando maior ênfase aos atendimentos considerados de alta 

complexidade (BRASIL, 2020b). 

 

2.10 A EBSERH 

Durante a década de 1990, a Lei Orgânica da Saúde foi muito discutida e concluiu-se 

que os Hospitais-Escola enfrentavam um grave cenário de crise. Os debates tiveram como 

marco o seminário internacional da Organização Mundial de Saúde (OMS) ocorrido em 1995, 

cujo intuito foi avaliar os Hospitais Universitários de 22 países (MEDICI, 2001). O resultado 

foi a constatação do quadro crítico vivido por estas instituições, tendo como primeiro 

fundamento o alto custo da manutenção destes hospitais, já que realizam procedimentos de 

média e alta complexidade, caracterizadas por procedimentos dispendiosos (SOUTO, 2015; 

MEDICI, 2001). 

Toro (2005) relata que o ápice da crise dos HUs foi em 2003. E audiências públicas na 

esfera legislativa ocorreram com o intuito de se discutir a crise. Foi criada a Comissão 

Interinstitucional, por parte do Poder Executivo, com o propósito de estudar os determinantes 

das sucessivas crises dos HUs (LUEDY; MENDES; RIBEIRO JÚNIOR, 2012).Tal comissão 

foi  formada por vários ministérios (Saúde, Educação, Planejamento e Ciência & Tecnologia), 

representante dos hospitais de ensino, alunos, gestores e outros para discutir toda a situação 

dos HUs. Dezoito meses depois, surgiu uma proposta de contratualização, baseada não 

somente no aumento financeiro como também em estabelecimento de metas. Esta nova 

proposta, apesar de um grande passo, não conseguiu resolver as dívidas acumuladas pelos 

hospitais nos últimos anos e nem a sua situação de sucateamento (TORO, 2005). 
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Diante da crise na saúde embasada no discurso ideológico da má administração dos 

serviços e da necessidade de se melhor reestruturar o Estado, de forma a torná-lo mais 

eficiente e de qualidade, introduzindo mecanismos de mercado na gestão pública, surge um 

ente estatal integrante da administração pública indireta, a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH) (GOMES, et al., 2014). 

 Segundo Sodré et al. (2013) a criação da EBSERH, em sentido técnico, não pode ser 

encarada como uma “privatização”. Tal fato se deve por não implicar delegação de serviços, 

nem descontinuidade dos serviços públicos do SUS (SODRÉ et al., 2013). 

Em resumo, na urgência de se encontrar uma solução para tal crise, as autoridades 

adotaram algumas medidas, dentre elas, a modernização de sua gestão, resultando também, 

posteriormente, na criação do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (REHUF) e da EBSERH (SOUTO, 2015). 

Assim, em dezembro de 2011, a Lei 12.550/11 possibilitou a criação da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), uma instituição da administração pública 

federal indireta (empresa pública), com personalidade jurídica de direito privado, que a 

princípio nega as possibilidades de serviços privados (BRASIL, 2011). 

A EBSERH foi destinada a gerir o programa REHUF e os hospitais filiados a ela em 

01/03/2012. Possui como diretrizes a modernização da gestão, a reestruturação da força de 

trabalho, a reestruturação física e tecnológica e a qualificação da gestão orçamentária e 

financeira. O alcance dos objetivos que derivam dessas diretrizes depende do conjunto de 

ações pactuadas entre a EBSERH e o hospital. Entre elas, incluem-se o reordenamento dos 

serviços assistenciais, a seleção e contratação de pessoal e a implantação de uma nova 

arquitetura (SOUTO, 2015). 

Em 25 de abril de 2012, complementando a criação da empresa, foi determinada pela 

Portaria n°. 442 a extinção da Coordenação dos Hospitais Universitários do MEC, passando 

tais funções para a EBSERH (BRASIL, 2012).  

A adesão dos hospitais Universitários a EBSERH não é, necessariamente, obrigatória, 

mas existe a pressão por parte dos órgãos governamentais para que haja tal aderência 

(FLAUSINO, 2015). 

A empresa tem sede e foro em Brasília/Distrito Federal. Atua em todo o território 

nacional e pode criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país, 

conforme previsão na Lei, que autorizou sua criação (BRASIL, 2011). As filiais 

compreendem as unidades descentralizadas da EBSERH, que são os hospitais universitários 

federais que contratarem a empresa, cuja função é a de prestar apoio gerencial ao hospital, no 
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sentido de que este possa se dedicar à função de assistência à saúde e integração respectiva ao 

ensino e à pesquisa (SOUTO, 2015). 

Entretanto, Gomes et al. (2014) relatam sobre movimentos contra- hegemônicos à 

proposta da EBSERH, tendo como exemplo a Frente Nacional contra a privatização da saúde, 

composta por diversos fóruns estaduais que lutam por um SUS 100% público, estatal e de 

qualidade (VIEIRA, 2017a; GOMES et al., 2014). Esta frente se posiciona contra a qualquer 

forma de privatização da política de saúde, julgando a criação da EBSERH inconstitucional e 

um ataque aos direitos trabalhistas, por ter descumprido a decisão liminar do Supremo 

Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135/2007, a qual 

reestabelece a contratação de pessoal sob a forma de Regime Jurídico Único na administração 

direta, autarquias e fundações, o que não acontece na proposta EBSERH (GOMES et al., 

2014). 

Alguns autores argumentam que a implementação do modelo EBSERH apresenta 

fatores facilitadores e limitadores. Entre os facilitadores encontramos: a recomposição da 

força de trabalho, a profissionalização da gestão, a capacitação e qualificação dos gestores, 

redefinição dos papeis das chefias etc. (MARINHO, 2016; VIEIRA, 2017b). Enquanto o 

limitador, apontado pelos mesmos autores, o duplo regime trabalhista (RJU e CLT) 

(MARINHO, 2016; VIEIRA, 2017b). 

O HUAP se filiou à rede EBSERH em abril de 2016 (EMPRESA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES, 2012) 

 

2.11 Custo  

Nas duas últimas décadas, os gastos em saúde vêm aumentando em diversos países. 

Com o crescimento da população, o aumento da expectativa de vida, a diminuição da 

mortalidade infantil, a ampliação ao acesso à saúde e a inserção de novas tecnologias no 

cuidado, contribuíram para a elevação desses gastos, independente do nível de 

desenvolvimento. Esses gastos representavam 7% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial na 

década de 2000 e passaram para 9,5% em 2012, conforme os dados da Organização Mundial 

de Saúde (WHO, 2010). 

Contudo, o aumento da expectativa de vida da população fez com que os serviços de 

saúde atendessem a um número maior de pacientes com 60 anos ou mais, cujos agravantes 

são mais frequentes, complicados e onerosos; como é o caso da Insuficiência Cardíaca. 
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A incorporação tecnológica, a negociação por protocolos médicos, novos 

medicamentos e a concorrência entre os tomadores de serviços tornam a mensuração de 

custos fundamental para a sobrevivência de uma instituição hospitalar (CARNIELO, 2011). 

Entretanto, as melhorias nas técnicas e nos materiais utilizados nos tratamentos têm 

ocorrido continuamente, exigindo mão de obra mais especializada, assim como a aquisição de 

novos equipamentos. Porém, tais melhorias e avanços acabam elevando custos, tanto 

operacionais quanto de manutenção. Com efeito, os hospitais representam quase a metade das 

despesas totais referentes ao setor de saúde, tornando-se necessário para sua administração a 

utilização de instrumentos econômicos, gerenciais e financeiros, de forma a possibilitar um 

melhor controle dos gastos e dos custos, com ganhos de eficiência e efetividade dos serviços 

prestados (ALVES, 1997). 

 

2.11.1 Fundamentação Legal dos Custos no SUS 

No setor público de saúde, a busca pela apuração dos custos dos serviços prestados 

está representada em sua Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, a qual estabeleceu o 

direito do cidadão a um atendimento resolutivo de qualidade, além de informações sobre o seu 

estado de saúde, bem como os custos das intervenções das quais se beneficiou.  

A Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, a chamada Lei Orgânica da Saúde, define a 

competência e atribuição em todas as esferas de governo, além de apresentar na sua Seção I, 

art. 15, inciso V, a necessidade de “elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 

padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde”. 

 

2.11.2 Objetivos do Uso das Informações de Custos no Setor Público 

Alonso (1999, p. 87) afirma: “o conhecimento dos custos dos serviços públicos é 

fundamental para se atingir uma alocação eficiente de recursos. O desconhecimento dos 

custos é o maior indicador de ineficiência no provimento dos serviços públicos”. 

O SUS reembolsa os hospitais tendo como base uma tabela de preços único para cada 

procedimento. A existência dessa tabela e sua incompatibilidade com os custos reais em 

muitos dos casos marca a dificuldade em se negociar os preços, uma vez que se trata de um 

serviço público (ABRAHUE, 2004). Portanto, nesse sistema de reembolso é necessário haver 

eficiência na gestão e alocação dos recursos. 

Observa-se que para a apuração de custos no setor público ainda não há normas e 

metodologias bem definidas, embora estejam legalmente postas. Sua utilização como 
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ferramenta de gestão encontra-se ainda de forma incipiente, porém se tornando cada vez mais 

necessária, relevante e urgente (GONÇALVES et al., 2011). 

No setor privado, as técnicas e conhecimentos sobre à utilização de sistemas de custos 

e sua gestão estão consolidadas há anos. Voltadas inicialmente para empresas industriais e 

para alguns outros ramos de serviços (MARTINS, 2003), tem evoluído por meio de técnicas 

contábeis e gerenciais; porém ainda pouco abordado pelo setor público. 

Desta forma, a noção de “custo” ainda é nova para os gestores do setor público. 

Conceitos como: “receitas”, “despesas”, “verba orçamentária”, “custos”, “preços” se 

confundem e nem sempre são abordados de forma distintas (BRASIL, 2008). 

Conclui-se então que algumas considerações se tornam necessárias a respeito de custo 

no setor público, como por exemplo: a necessidade de rigor científico e metodológico para 

validação dessas informações; e os propósitos para a utilização das informações de custos, 

que no setor privado seria a busca pela “maximização dos lucros”, “redução de gastos”, 

“aumento de lucratividade” e outros. Com efeito, os objetivos da gestão hospitalar seriam a 

melhor utilização dos recursos (GONÇALVES et al., 2011) e a redução dos custos. 

Para Alonso (1999), um sistema de custo deve estabelecer medidas de desempenho 

que combatam o desperdício, aumentando a prestação de contas (Accoutability) e a 

transparência da gestão pública, possibilitando o controle social dos atos públicos. 

Segundo Vieira (2017), a informação sobre custos do SUS é relevante para os 

processos decisórios sobre o seu financiamento e gestão, de forma a contribuir para a 

formulação de políticas públicas. 

Arredondo (2014) afirma que o conhecimento dos custos hospitalares é necessário 

para subsidiar as tomadas de decisões que mantém a estabilidade financeira dos hospitais e 

dos sistemas nacionais de saúde. 

Machado e Holanda (2010) afirmam que para haver modelo de gestão moderna é 

preciso se conhecer os custos e os benefícios das alternativas. Defendem que é possível haver 

a universalidade das políticas com eficiência da administração pública.  

Comparando os indicadores de gasto público com a saúde no Brasil com o gasto 

nacional da saúde suplementar e, internacionalmente, com o gasto público de outros países 

que possuem ou não um sistema universal de saúde, se concluiu que o gasto público com 

saúde no Brasil é baixo, mesmo quando comparado aos países vizinhos que não possuem 

direito universal (VIEIRA; BENEVIDES, 2016).  

Como já citado por diversos autores, o SUS é subfinanciado (PIOLA et al., 2013; 

MENDES, 2014; VIEIRA; BENEVIDES, 2016). A informação de custo favorece o 
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conhecimento da situação entre o custo do serviço e os recursos existentes para financiá-los, 

tornando possíveis as decisões sobre a alocação de mais recursos e a sua realocação dentro do 

SUS.  

Gonçalves, Zac e Amorim (2009) falam da importância sobre a informação do custo, 

justificada pelas poucas evidências a respeito do uso de recursos no sistema, se fazendo 

necessário estudos sobre o tema, devido à grande dimensão do atendimento feito; da grande 

participação dos serviços hospitalares nos gastos; como forma a se discutir eficiência do 

sistema; devido aos aumentos  dos custos da atenção à saúde, etc.  

Segundo o termo “gestão de custos”, bastante conhecido na área de administração, 

Berger et al. (2009) definem-no como: “processo de planejamento e controle do orçamento 

de um negócio”.  

Num esforço de transpor esse termo do campo da administração para o da saúde 

coletiva, a gestão de custo em saúde pode ser definida por Vieira (2017a) como: 

 
[..] a aplicação de um conjunto de métodos e técnicas de planejamento, 

monitoramento e avaliação à gestão dos estabelecimentos de saúde, das unidades 

administrativas do sistema e do sistema nacional de saúde como um todo, a fim de 

melhorar o seu desempenho, tendo como insumos fundamentais nesse processo a 

informação sobre o uso de recursos e sobre os custos dos bens e serviços 

oferecidos à população. (VIEIRA, 2017a, p. 16). 

 

Portanto, a aplicação da gestão de custos pode ser empregada pelo menos sob duas 

óticas: na visão de um gestor do SUS e na visão dos gerentes de unidades de saúde. 

 

2.11.3 Custo em saúde 

A análise de custos em saúde envolve a identificação, quantificação e valoração de 

todos os recursos usados nos cuidados de saúde. A avaliação econômica se justifica pelo fato 

dos recursos serem limitados em relação aos seus benefícios potenciais e na busca de se 

maximizar o bem-estar social. Todos os efeitos das decisões que afetam a alocação de 

recursos devem ser considerados, sejam de forma direta ou indireta (BALBINOTTO NETO; 

GARCIA, 2009). 

Abuhab (2012) relata a necessidade do controle orçamentário na saúde como 

ferramenta de gestão, levando-se em conta o crescimento do custo hospitalar e a 

racionalização de recurso. Considera que tanto os hospitais públicos quanto os particulares 

façam o controle dos custos baseados no custeio, de forma a saber o quanto se gasta com o 

atendimento ao paciente quando for negociar o recebimento referentes aos respectivos 

serviços. 
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O autor também destaca que nos hospitais públicos existe uma baixa negociação de 

preços, pois estes seguem apenas os valores de tabela SUS. Os valores de seus serviços não 

são embasados nos referenciais de custeio. Mesmo assim, o custeio serve para comparar o 

gasto com seu recebimento, esclarecendo, desta forma, o quanto é preciso receber em forma 

de incentivo e do que se policiar quanto ao desperdício, evitando prejuízo e garantindo o 

atendimento à população (ABUHAB, 2012). 

Entretanto, Abuhab (2012) relata que devido a heterogeneidade dos recursos 

empregados no atendimento e setores do hospital, a apuração de preços é difícil. Os vícios 

culturais que norteiam as organizações públicas fizeram com que o controle de custos fosse 

deixado de lado por muitos anos. Bittar (2000), em seus estudos, revela o quão importante é o 

levantamento de custo na saúde, pois através dele é permitido o gerenciamento eficaz dos 

gastos de forma atender um número maior de pacientes sem perder a qualidade. 

 

2.11.4 Sistemas de Custeio 

Os métodos de custeio são utilizados para identificar o custo unitário de um produto, 

seja direto ou indireto, sendo importante para a avaliação de desempenho e tomada de 

decisões. 

Existem diversos métodos de custeio apresentados na literatura; porém, ainda não 

existe consenso entre os autores mais renomados sobre a nomenclatura que deve ser utilizada 

para tais métodos. A seguir, segue uma abordagem sobre os principais métodos de custeio 

abordados. 

 

2.11.5 Estimativas de Custos 

Para estimar o custo direto das doenças, a literatura traz dois métodos conhecidos 

como Top-down e Bottom-up. 

Weintraub et al. (2002) citam os métodos Top-down e Bottom-up para contabilizar 

custos diretos na IC. Assim, o Top-down (método de cima para baixo), cujo gasto total com a 

hospitalização ou com o procedimento é dividido pelo número de episódios realizados para o 

diagnóstico de IC. E o bottom-up, isto é, o método de baixo para cima, cujos recursos 

utilizados para a realização dos serviços relacionados à IC são contabilizados 

individualmente. 

Encontramos duas revisões publicadas em 2018 sobre custo da insuficiência cardíaca. 

A quase totalidade dos estudos revisados utilizou a metodologia bottom-up ou top-down, 

conforme listado em Quadro 2.  
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Silva e coautores, em um exemplo, concluíram ser possível obter os custos diretos 

relativos a artrites reumatoides no SUS em um determinado ano, com a metodologia bottom-

up, buscando os dados por coletas em amostra de prontuários de pacientes em um hospital 

(SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016).  

O top-down avalia os custos de forma agregada por doença específica com o uso de 

dados secundários. Emprega os gastos totais em saúde e as taxas de utilização dos serviços de 

forma a estimar o custo da doença, multiplicando-se o gasto total com saúde pela proporção 

de serviços utilizados pelo grupo de casos (VIANNA, 2016). 

No bottom-up, usa-se os dados primários e parte dos custos individuais apurados para 

a alcançar a população. Os custos são calculados pela multiplicação do custo médio do 

serviço prestado pelo número total de procedimentos realizados e atribuídos à população em 

questão (VIANNA, 2016) 

Sintetizando: a abordagem top-down (de cima para baixo) baseia-se na população, 

tendendo a avaliar os custos de maneira agregada. Nos estudos macro, os bancos de dados e 

registros estatísticos são utilizados para estimar os custos de determinada amostra de 

prevalência (KOBELT, 2002). Este método calcula o total de custos do serviço e divide pela 

unidade de serviço (ou produto). Assim, busca atribuir custos totais de um sistema de saúde à 

serviços individuais. Já o bottom-up (de baixo para cima) avalia cada quantidade de recurso 

usado na produção de um serviço de saúde individual, atribuindo custos de forma a gerar 

custos agregados para um sistema de saúde. Desta forma, uma abordagem de cima para baixo 

é utilizada para avaliar a variação de custo local (CHAPKO et al., 2009). 

A abordagem bottom-up é conhecida como de base individual, tendo como referencial 

o custo de unidades individuais, os quais são coletados diretamente da amostra de pacientes, 

baseando-se, por sua vez, na disponibilidade de dados sobre o estado da doença, bem como na 

utilização de recursos reais e perda de produtividade para cada indivíduo durante o período do 

estudo (KOBELT, 2002; MOLINIER et al., 2006). A dificuldade dessa abordagem é garantir 

que a amostra possa representar o todo (KOBELT, 2002). 

A abordagem bottom-up é utilizada para se obter o custo individual por paciente ou 

subpopulação.  

Portanto, o microcusteio, o Custeio ABC e o Custeio Direto, correspondem à 

abordagem bottom-up, e são considerados “padrão ouro” nos estudos de Avaliação 

Econômica em Saúde (AES), pois permitem a identificação de custos de serviços individuais 

e o custo unitário dos recursos consumidos por paciente ou doença (GONÇALVES; 



41 

 

ALEMÃO, 2018). Sendo assim, a abordagem de microcusteio é considerada como "padrão 

ouro", devido a seu nível de acurácia ser maior para este tipo de metodologia Tan (2009). 

Já a top-down pode ser considerada como uma abordagem do Custeio por Absorção, 

correspondendo aos estudos de macrocusteios, identificando-se assim os custos médios não 

individualizados (GONÇALVES; ALEMÃO, 2018). 

 

2.11.6 Métodos de custeio 

Entende-se por método de custeio a apuração de valores de custos dos bens, 

mercadorias ou serviços das entidades públicas e privadas. Tais métodos visam determinar a 

metodologia de atribuição de custos aos produtos (CARARETO et al., 2006). 

Segundo o dicionário financeiro (2020), o método de custeio por absorção tende a 

considerar todos os custos de produção: diretos, indiretos, fixos ou variáveis. 

Além dos custos ligados diretamente aos produtos (matérias-primas), também utiliza 

de rateios de outros gastos com a produção, como por exemplo, o aluguel do imóvel onde são 

produzidos os produtos, bem como a manutenção das máquinas e equipamentos. Estabelece, 

desta forma, o custo unitário total dos produtos. É o método utilizado pela contabilidade.  

Franceschini (2020) considera que a divisão entre custo fixo e variável é a mais 

importante de todas, por ser a que leva em consideração a relação entre o valor total de um 

custo e o volume de atividade em uma unidade de tempo. 

Os custos podem ser classificados como direto ou indireto, fixo ou variável.  

 

2.11.7 Principais tipos de custos 

O custo direto é diretamente incluído no cálculo dos produtos, bastando haver uma 

medida de consumo (quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de 

mão-de-obra utilizadas e até quantidade de força consumida, não necessitando de ser rateado 

para serem alocados (ÁVILA, 2015). 

O custo indireto não é identificado diretamente nos produtos e serviços, isto é, não 

oferece condição de medida objetiva e qualquer tentativa de alocação. Tem de ser feita de 

maneira estimada e muitas vezes arbitrária (como o aluguel, a supervisão, as chefias etc.) 

(ÁVILA, 2015). 

Os custos fixos e variáveis são considerados importantes por considerar a relação entre 

valor total de custo e volume de atividade numa determinada unidade de tempo (MARTINS, 

2003). 
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Os custos fixos são aqueles cujo valor não se altera quando se modifica o volume 

produzido em determinado intervalo de tempo e em certa capacidade instalada, como por 

exemplo o valor do alugue (MARTINS, 2003; FRANCESCHINI, 2020). 

Os custos variáveis são os que sofrem alteração no valor na mesma proporção das 

oscilações da produção. O valor do custo com tais materiais aumenta de acordo com o volume 

da produção, por exemplo, a matéria-prima, mão de obra direta etc. (FRANCESCHINI, 2020).  

 

2.11.8 Principais métodos de custeio 

Chama-se de custeio a apropriação de custos. Existem algumas classificações de 

custeio. Abordaremos algumas, como Custeio por absorção, Custeio variável, Custeio ABC 

ou Custeio Baseado em Atividades e RKW. 

 

2.11.8.1 Custeio por Absorção 

Custeio por Absorção "consiste na totalidade dos custos de produção aos produtos 

elaborados. Todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os 

produtos ou serviços feitos" (MARTINS, 2003). 

Padoveze (2000) conceitua o Custeio por absorção como um método tradicional de 

custos. Para se obter o custo dos produtos, são considerados todos os gastos industriais, sejam 

eles diretos, indiretos, fixos ou variáveis. Os indiretos são atribuídos por rateios, de acordo 

com critérios de distribuição. 

Umas das desvantagens apontadas no uso do Custeio por absorção é com relação ao 

rateio dos custos indiretos arbitrários, uma vez que podem implicar em avaliações incorretas 

dos custos finais (TEIXEIRA, 1993). 

Para Martins e Rocha (2010), o custeio por absorção trata do apoderamento de todos 

os custos (diretos ou indiretos) de produção relativos aos bens elaborados. É o método 

utilizado pelos princípios da contabilidade. 

Para Garrison e Noreen (2001), custeio por absorção é tudo o que está incluído no 

custo da fabricação da unidade do produto, como matérias, mão-de-obra e custos diretos, fixo 

e variável. 

Em relação ao custeio pleno, ou seja, aquele em que todos os custos e despesas de uma 

unidade são levados aos produtos e ou serviços de custeio, com base em rateio. Esse custeio é 

também conhecido como custeio por absorção total. Para alguns autores, o custeio por 

absorção total é uma metodologia cujos custos operacionais são rateados entre as unidades de 

serviços (GARRISON; NOREEN, 2001; MARTINS, 2001). 
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No entanto, o sistema de custeio por absorção não se mantém como eficaz nem para 

fins gerenciais, nem para aplicabilidade em áreas específicas, como a hospitalar, devido à 

falta de distinção clara entre custos fixos e variáveis (ABUHAB, 2012).  

 

2.11.8.2 Custeio Variável 

Também conhecido como Custeio Direto, considera apenas os custos variáveis 

incorridos, separados dos custos fixos. São apenas agregados aos produtos os custos variáveis, 

tratando os custos fixos como despesas do período, indo diretamente para o resultado 

(MARTINS,2003). 

A diferença entre custo variável e Custeio por Absorção está no tratamento dado ao 

custo fixo, o qual é rateado aos produtos no Custeio por Absorção, enquanto no Custo 

variável é tratado como custo do período, indo diretamente para o resultado como se fosse 

despesa (MERGLIORINI, 2011).  

 

2.11.8.3 Custeio Baseado em Atividade (ABC) 

É um método de custeio cujos custos são inicialmente atribuídos às atividades e depois 

aos produtos; ou seja, as atividades consomem recursos e os produtos consomem atividades. 

Identifica as atividades necessárias no processo de elaboração do serviço, custeando essas 

atividades e, por consequência, gerando os custos dos serviços (ECKERT et al., 2018). 

O ABC baseia-se no conceito de que os produtos consomem atividades e as atividades 

consomem recursos (MAHER, 2001). Os custos são atribuídos primeiramente às atividades e 

só depois aos produtos (ECKERT et al., 2018). 

Procura reduzir as distorções causadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos e 

pode ser aplicado aos custos diretos. Neste caso, porém, não haverá diferenças significativas 

em relação aos sistemas tradicionais (MARTINS, 2003). 

Sua principal característica está em transformar o maior número de custos indiretos em 

diretos, usando os “direcionadores de custos”, vinculando os custos das atividades ao produto 

ou serviço produzido, reduzindo o número de atividades que não agregam valor ao produto. 

Para atribuir os custos das atividades aos produtos, lançam mão dos direcionadores de 

atividades que estabelecem a relação entre as atividades e os produtos (UGÁ; PORTO, 2002; 

ROCHA FILHO, 2004; BALBINOTTO NETO; GARCIA, 2006). 

Martins (2003) menciona ser possível ter a aplicação do ABC dentro do conceito de 

Custeio Variável; é possível que se tenha a totalidade dos custos apurados pelo ABC, 

segregados em fixo e variáveis. 
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A vantagem do sistema de Custeio por Atividade está na identificação do custo efetivo 

dos produtos e processos, eliminando o rateio. Entretanto, sua desvantagem está na exigência 

de um sistema de informações informatizado e no nível de informações que este requer 

(CASTRO, 2004). 

O custeio, visto pela metodologia ABC, também é um custeio por absorção. Porém, se 

diferencia pelo fato de que o objeto de custeio são as atividades que geram o produto ou a 

prestação de serviço, e não o produto ou o serviço propriamente dito. O custeio baseado na 

atividade ABC busca mensurar o custo e o desempenho das atividades, recursos e objetivos de 

custeio (FRANCESCHINI, 2020). 

Ching (2001) acredita que o custeio ABC é o método pelo qual se pode verificar como 

as atividades estão relacionadas na geração de receitas e no consumo de recursos, sendo, 

portanto, o mais adequado para organizações complexas, como as hospitalares (SMITH et al., 

2010; FRANCESCHINI, 2020). 

Em resumo, conforme relata Vieira (2017), existem muitas opções metodológicas para 

a mensuração dos custos na área da saúde. Não obstante, todas, de maneira geral, apresentam 

limitações na sua função de mensurar custos. A autora aborda duas conhecidas: o custeio por 

absorção (custeio tradicional) e o custeio por atividades. A diferença entre elas é que na de 

absorção, o custo dos bens e serviços produzidos devem absorver os custos fixos (aqueles não 

afetados pela quantidade produzida) e os custos variáveis (aqueles cujo montante é afetado 

pela quantidade produzida). 

Já o custeio por atividade não considera todos os custos de produção e gastos da 

organização. Esse método se preocupa em fazer o mapeamento de processos e atividades dos 

direcionadores e das rotas de custos até os produtos, clientes etc. Não se trata de um método 

de custeio no sentido estrito, mas sim de um método de análise do custo. 

Dessa forma, o método de custeio por atividades tem como objetivo produzir 

informação para a gestão de custos (MARTINS; ROCHA, 2010). 

 

2.11.8.4 RKW (Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit) 

É uma espécie de custeio pleno. Atribui todos os gastos, inclusive as despesas 

financeiras aos produtos; porém, só pode ser utilizada no campo gerencial, não sendo aceita 

na contabilidade. 

Desenvolvido na Alemanha, consiste não só do rateio dos custos de produção, bem 

como de todas as despesas da organização (MARTINS, 2003). 
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Segundo Bornia (2002), esse custo não contempla matérias-primas e outros materiais 

diretos, tratando apenas de custos de transformação. Para fins de apropriação desses custos, 

divide a empresa em centros de custos, sendo alocados por meio de bases de distribuição, 

enquanto esses são alocados aos produtos por meio de critérios de utilização desses recursos 

(BEUREN; SCHLINDWEIN, 2008). 

Bornia (2002) sintetiza a operacionalização do método de custeio em cinco fases: 

 
a) separação dos custos em itens; b) divisão da empresa em centros de custos; c) 

identificação dos custos com os centros (distribuição primária); d) redistribuir os 

custos dos centros indiretos até os diretos (distribuição secundária); e) distribuição 

dos custos dos centros diretos aos produtos (distribuição final). (BORNIA, 2002, p. 

103). 

 

Esse ciclo de rateio dos custos presume o objetivo de se chegar ao custo final do 

objeto de custeio. 

Esse sistema tem como uma de suas características principais a inclusão tanto dos 

custos de produção como de outras despesas da organização (MARTINS, 2003). 

Conforme Martins e Rocha (2010, p.130): “a principal vantagem do método de custeio 

por centros de custos é o fato de ser alocada, nos produtos, a totalidade dos gastos relativos ao 

esforço de produzir, administrar e vender”. Os autores ainda citam outras vantagens, como a 

mensuração da eficiência e produtividade, a gestão da capacidade, entre outras. 

Weintraub et al. (2002), ao revisarem os métodos de estudo de custo e custo-

efetividade na IC, descobriram características diferentes na análise econômica da IC em 

comparação às outras doenças. Desta forma, relatam sobre a importância da análise de custo 

efetividade na tomada de decisão, como uma alternativa mais efetiva, mesmo que mais 

onerosas para o tratamento da IC (WEINTRAUB et al., 2002). Eles recomendam a escolha 

pela perspectiva da sociedade, na qual todos os custos e mensurações de desfechos são 

analisados. Esse tipo de análise permite aos formuladores de políticas de saúde decidir onde 

devem aplicar o recurso escasso, em serviço de prevenção ou em uma nova terapia para IC. 

 

2.12 Os estudos sobre custos hospitalares na IC 

Nesta seção serão abordados alguns estudos sobre custos hospitalares na IC. 

 

2.12.1 Estudos internacionais 

Localizamos duas revisões recentes sobre a carga econômica da insuficiência cardíaca 

publicadas em 2018 (LESYUK; KRIZA; KOLOMINSKY-RABAS, 2018; SHAFIE; TAN; 
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NG, 2018). As duas revisões incluíram um total de 51 artigos, sendo que onze estavam nas 

duas publicações. Entre os estudos internacionais, revimos também um estudo de Portugal. O 

Quadro 2, apresentado abaixo, resume as principais características dessas revisões. As 

duplicidades foram retiradas. 

 

Quadro 2: Revisão dos Estudos Internacionais sobre custos hospitalares na IC. 

Referências das 

revisões 
País  

Método 

de 

estimação 

do custo 

Idade média 

Custo 

hospitalar 

maior 

componente 

> 50% 

Abordagem 

Joshi, 2004 EUA Bottom-up 73 anos Sim Prevalência 

Agvall, 2005 Suécia Bottom-up 77 anos  Prevalência 

Araujo, 2005  Brasil Bottom-up 60,3 anos  Prevalência 

Ory, 2005 EUA Bottom-up 76,4 anos  Mista 

Liao, 2006  EUA Bottom-up 
superior a 65 

anos 
 Mista 

Liao, 2007  EUA Bottom-up 78,2 anos  Incidência 

Bharmal, 2008 EUA Bottom-up 

superior a 65 

anos Sim Prevalência 

Claes, 2008 Bélgica Bottom-up 

superior a 65 

anos 67% Prevalência 

Hauptman, 2008 EUA Bottom-up 

superior a 65 

anos Sim Prevalência 

Russo, 2008  Bottom-up 70,4 anos 78,70% Incidência 

Titler, 2008   Bottom-up 74 anos sim Prevalência 

Neumann, 2009 
Alemanha 

Top-downª 

superior a 65 

anos 60% Prevalência 

Ondrackova, 

2009  

República 

Tcheca 
Bottom-up 71,7 anos sim Prevalência 

Kuwabara, 2010  Japão Bottom-up 

superior a 65 

anos  Prevalência 

Bogner, 2010  EUA Bottom-up 81,4 ANOS Sim Prevalência 

Wang, 2010  EUA Bottom-up -  Prevalência 

Whella, 2010   EUA Bottom-up 80 anos Sim Prevalência 

Zugck, 2010  Alemanha Top-downª - 72% Prevalênciaª 

Dunlay, 2011 EUA Bottom-up 76,8 Sim Incidência 

Biermann, 2012  Alemanha Bottom-up 62,9 anos 
74% (NYHA 

I) 
Prevalência 

Czech, 2012  Polônia Bottom-up - Sim Prevalência 

Korves, 2012 EUA Bottom-up 

superior a 65 

anos  Prevalência 

Peters, 2012  Alemanha Bottom-up 68 anos sim Prevalência 

Lagu, 2013  EUA Bottom-up - Sim Prevalência 

Mejhert, 2013 Inglaterra Bottom-up 76 anos Sim Incidência 
Continua 
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Quadro 2: Revisão dos Estudos Internacionais sobre custos hospitalares na IC (continuação). 

Referências das 

revisões 
País 

Método 

de 

estimação 

do custo 

Idade média 

Custo 

hospitalar 

maior 

componente 

>50% 

Abordagem 

Rihova, 2013  
República 

Tcheca 
Bottom-up 71 anos sim Prevalência 

Corrao, 2014  Itália Bottom-up 79 anos Sim Prevalência 

Delgado, 2014  Espanha Bottom-up 62 anos 56,12% Prevalência 

Ogah, 2014  Nigéria Mixed 58 anos Sim Prevalência 

Stålhammar, 

2014 Suécia Bottom-up 77,1 anos 80% Prevalência 

Voigt, 2014  EUA Bottom-up - 62% Prevalência 

Wijeysundera, 

2014 Canadá Bottom-up 

superior a 65 

anos  Prevalência 

Joo, 2015 EUA Bottom-up   Prevalência 

Parissis, 2015 Grécia Bottom-up 56 anos Sim Prevalência 

Sözmen, 2015 Turquia Bottom-up 66,9 anos Sim Prevalência 

Tatari, 2015 Líbano Bottom-up 
superior a 65 

anos 
Sim Prevalência 

Ziaeian, 2015 EUA Bottom-up 

superior a 65 

anos Sim Prevalência 

Lee, 2016  
Coreia do 

Sul 
Top-down -  Prevalência 

Murphy, 2016 Irlanda Mixedª 74,5 anos  Mistaª 

Stafylas, 2016  Grécia Top-downª 66 anos  Prevalência 
Fonte: A autora. 

 

Nas duas revisões, boa parte dos estudos reportaram que o principal fator de custo da 

insuficiência cardíaca foi o custo hospitalar, responsável por mais de 50% do custo total:  25 

de Shafie el al. (2018) – Joshi et al. (2004), Bharmal et al. (2008), Claes, Jacobs e Vijgen 

(2008), Hauptman et al. (2008), Russo et al. (2008), Tilter et al. (2008), Neumann et al. 

(2009), Ondrackova et al. (2009), Bogner et al. (2010), Whellan et al. (2010), Dunlay et al. 

(2011), Biermann et al. (2012), Peters-Klimm et al. (2012), Czech et al. (2013), Lagu et al. 

(2013), Mejhert et al. (2013), Rihova et al. (2013), Corrao et al. (2014), Ogah et al. (2014), 

Stålhammar et al. (2014), Voigt et al. (2014), Parissis et al. (2015), Sözmen et al. (2015), 

Tatari et al. (2015), Ziaeian et al. (2015); e em 3 estudos da revisão de Lesyuk, Kriza e 

Kolominsky-Rabas (2018), sendo eles Corrao et al. (2014), Delgado et al. (2014) e Dunlay et 

al. (2011). Outro ponto de convergência das duas revisões foi a observação da dificuldade de 

se fazer estudos de revisão sobre custos da IC, dado a diversidade metodológica entre eles. 

Shafie et al. (2018) observam que, além das diferenças entre a renda nacional entre países, há 

resultados diferentes entre estudos que foram realizados no mesmo país e envolveram 
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configurações semelhantes (BHARMAL et al., 2008; BOGNER et al., 2010; WHELLAN et 

al., 2010; JOO et al., 2015), indicando que as diferenças na metodologia de custeio são, de 

fato, a principal razão por trás da variação observada. Os dois estudos concluem pela 

necessidade de maior padronização para os estudos de custo. A seguir, ressaltaremos alguns 

resultados dos diferentes estudos revisados sobre os custos diretos hospitalares e seus 

componentes.  

A revisão de Lesyuk, Kriza e Kolominsky-Rabas (2018) incluiu 16 estudos: 

americanos (6 estudos), europeus (8), um da Coreia do Sul e outro da Nigéria, publicados 

entre 2004 e 2016, envolvendo 10 países. A média de idade dos pacientes variou entre 58 e 

81,6 anos. Onze (69%) dos estudos utilizou da abordagem de prevalência (estima a carga da 

doença em uma internação, ou em um ponto no tempo), dois de incidência (acompanha o 

paciente desde seu diagnóstico) e três usaram ambas. A primeira questão discutida foi o 

critério de seleção dos pacientes: se incluíram a insuficiência como diagnóstico primário 

somente ou também os pacientes com diagnóstico secundário de IC. Citando Voigt et al. 

(2014) e Lee et al. (2016), os autores enfatizam que limitar o estudo a pacientes com 

diagnóstico primário de IC subestima o número de internações, sobretudo pela causa primária 

ser associada à IC. As taxas de readmissão não variaram muito, indo de 42% e 45% 

(AGVALL et al., 2005; ORY et al., 2005; STAFYLAS et al., 2017).  

A maioria dos estudos incluídos considerou somente os custos diretos com internação, 

medicamentos e cuidados domiciliares. Os autores da revisão apontam que os custos de 

hospitalização foram o maior componente do custo geral da saúde na IC e as despesas com 

medicamentos, a 2ª maior (CORRAO et al., 2014; DELGADO et al., 2014). Na Nigéria 

(único país em desenvolvimento incluído), os custos hospitalares foram responsáveis por 46% 

do total, já na Alemanha (ZUGCK et al., 2010) e nos EUA (BOGNER et al., 2010) chegaram 

a mais de 90% do total, devido às altas taxas de reinternações (STEWART et al., 2002; LIAO; 

ALLEN; WHELLAN, 2008).   

A revisão de Shafie et al. (2018) abrangeu estudos publicados entre 2003 e 2015 e 

incluiu 35 estudos. Nove relataram os custos médios por internação que variaram entre Int$ 

3780.00 e Int$ 34233.00 (dólares internacionais). Dos trinta e cinco estudos, apenas um 

(NEUMANN et al., 2009) não utilizou a metodologia bottom up, e a maioria adotou a 

abordagem da prevalência, a exemplo temos: (JOSHI et al., 2004; HAUPTMAN et al., 2008; 

TITLER et al., 2008; NEUMANN et al., 2009; ONDRACKOVA et al., 2009; KUWABARA 

et al., 2010; ZUGCK et al., 2010; WHELLAN et al., 2010; KORVES et al., 2012; PETERS-

KLIMM et al., 2012; RIHOVA et al., 2013; CORRAO et al., 2014; STÅLHAMMAR et al., 



49 

 

2014; WIJEYSUNDERA et al., 2014; TATARI et al., 2015; SÖZMEN et al., 2015; ZIAEIAN 

et al., 2015; e outros).  

McGowan et al. (2000) relataram que o custo do medicamento foi responsável por 

3,5% do custo total da hospitalização, tendo à insuficiência cardíaca como diagnóstico 

primário em um estudo realizado em um hospital de ensino irlandês. Esse achado foi apoiado 

por Parissis et al. (2015), que estimaram o custo da insuficiência cardíaca com base na revisão 

retrospectiva de 197 pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca em um grande 

hospital universitário da Grécia. Os custos de testes de diagnóstico e investigações 

laboratoriais hospitalares foram responsáveis por 6 a 18% do custo total da insuficiência 

cardíaca (AGVALL et al., 2005; ARAUJO et al., 2005). 

O estudo de Ziaeian et al. (2015) foi incluído na revisão de Shafie et al. (2018), mas 

como traz informações de custos hospitalares em unidades de cuidados intensivos nos EUA 

(nível nacional) em 2011, optamos por apresentá-lo separadamente. Os custos foram 

analisados por percentis. O custo médio do percentil 20 foi de US$ 2.946 (de US$ 100 a US$ 

4.000) e o mais alto representado pelo percentil de 80% alcançou US$ 28.588 (US$ 13.200 a 

US$ 1 milhão). Mais da metade dos pacientes tinha idade maior ou igual a 75 anos. Os 

maiores custos das hospitalizações ocorreram nos hospitais urbanos e de ensino e estavam 

associadas a um maior tempo de permanência.  

O estudo de Parissis et al. (2015) também foi incluído na revisão de Shafie et al. 

(2018), mas por ser um estudo com maiores semelhanças com o estudo aqui apresentado, 

optamos por ressaltar alguns resultados. Os autores revisaram, retrospectivamente, 197 

prontuários de um hospital público, terciário, universitário de Atenas, Grécia, em 2013.  A 

idade média foi de 56 ± 16 anos, com maioria do sexo masculino (80%). O custo foi estimado 

na base da perspectiva do sistema de saúde grego. A média de tempo de permanência das 

hospitalizações foi de 7 dias, com um custo direto total de € 3.198 ± 3.260/ paciente. A 

hospitalização nas enfermarias representou a maior parte da despesa (79%); contrapondo com 

os gastos com as investigações laboratoriais (17%) e o tratamento médico (4%).  

Um estudo estimando os custos da IC em Portugal continental foi realizado 

envolvendo informações de 2014. Adotou a ótica da prevalência e a perspectiva da sociedade. 

Os custos anuais da IC incluíram os custos diretos (consumos de recursos) e indiretos 

(impacto na produtividade da população). O estudo tem o objetivo também de estimar os 

custos futuros da IC até 2036 (Gouveia et al., 2020). Selecionaram pacientes com 25 anos ou 

mais. Foram incluídos hospitais públicos e privados. O custo total relativo às internações por 

IC foi estimado em 117 489 267 euros (39,3% do total) para um total de 35.924 internações. 
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O custo médio por internação foi de 3270,50 euros, aumentando com a idade e sendo maior 

para homens em todas as faixas etárias. 

 

2.12.2 Estudos brasileiros 

Revisamos 3 artigos brasileiros que abordaram o custo das internações sobre IC. O 

Quadro 3 resume seus principais aspectos. 

 

Quadro 3: Revisão dos Estudos brasileiros sobre custos hospitalares na IC. 

Referências 

Interna-

ções 

(n) 

Custos 

Média de 

Permanên-

cia 

Sexo 
Idade 

média 

Mortali-

dade 

Araujo, 2002 20 

(gerando 

456 

diárias) 

39,7% de 

hospitalização, 

38,9% 

medicamento 

ambulatorial, 

18,5% exames 

ambulatoriais, 

2,8% consultas 

ambulatoriais. 

19,3 dias 

55% 

Femini- 

no 

60,3 

anos 
 

Abuhab, 

2012 

577 R$ 4.450,00 

(internações) 5 dias 

60% 

Mascu- 

lino 

69 

anos 
23% 

Souza, 2014 208.111 R$339.719.216,50 

Custo total 
7,5 dias   11% 

Fonte: A autora. 

 

Souza et al. (2018) realizaram uma pesquisa quantitativa e descritiva referente ao ano 

de 2017, com informações extraídas do DATASUS/SIH. Objetivaram verificar os números de 

internações por IC nas regiões brasileiras e seus impactos nos custos hospitalares. Segundo os 

dados, no Brasil do ano de 2017, ocorreram 208.111 internações por IC, correspondendo a um 

custo de R$ 339.719.216,50, com uma média de permanência de 7,5 dias de internação e uma 

taxa de mortalidade em torno de 11%, revelando a forte correlação existente entre a média de 

permanência e a taxa de mortalidade, tendo como resultado r = 0,871 (SOUZA et al., 2018). 

As regiões Sudeste, Sul e Norte foram as que apresentaram maior mortalidade, tempo de 

permanência e custo.  

Araujo (2004) buscou descrever a utilização de recursos diretos e indiretos de 

pacientes assistidos no Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado no município de 

Niterói, no ano de 2002 (ARAUJO, 2004). Partiu de pacientes que seguiam o ambulatório da 

Disciplina de Cardiologia da UFF e os acompanhou por um ano, registrando suas internações. 
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Computou como custo: os custos de internação hospitalar, exames complementares, consultas 

ambulatoriais, medicamentos, honorários profissionais e custos administrativos e de 

transporte dos pacientes. Quanto aos custos indiretos, estimou-se a perda da capacidade dessa 

população em gerar renda, acrescida dos benefícios previdenciários. Para 70 pacientes com IC 

estudados, 55% eram do sexo feminino e a idade média foi de 60,3 anos. Encontrou-se como 

fatores de risco mais prevalentes a hipertensão arterial sistêmica, em 52 pacientes (74,2%), e a 

dislipidemia, em 37 pacientes (52,8%), seguidos de diabetes mellitus e tabagismo, 

apresentados em 22 pacientes (31,4%), e a obesidade em 17 pacientes (24,2%). Quanto à 

utilização de recursos dos 70 entrevistados, 20 (28,5%) foram internados nos 12 meses. Essas 

internações geraram um total de 386 diárias em enfermaria e 79 diárias em unidade de 

tratamento intensivo.  

Em relação aos exames complementares acrescidos ao custo operacional do hospital, 

foi estimado um valor total de R$ 39.009,50, com estimativa de custo por paciente de R$ 

557,28. Quanto ao valor da diária hospitalar, o referido autor encontrou um valor de R$ 

139,54 referente à enfermaria e R$250,58 à UTI. Chegou também a um custo total de R$ 

84.706,70, referente aos 386 dias de enfermaria e 79 de UTI. Para os 12 meses de internação, 

encontrou uma estimativa de custo de R$4.033,62 por paciente. Separando os custos diretos 

por modalidades, Araujo (2004) chegou aos seguintes percentuais: 39,7% referente a 

hospitalização, 38,9% referente a medicamentos ambulatoriais, 18,5% para exames 

complementares ambulatoriais e 2,8% para as consultas ambulatoriais. 

Abuhab (2012) objetivou em sua pesquisa a identificação das variáveis clínicas 

capazes de ajudar a identificar os pacientes de maior risco, morbidade hospitalar e determinar 

o custo médio das internações, fazendo a correlação das variáveis clínicas, de etiologia da 

cardiopatia de base, com o perfil hemodinâmico na admissão hospitalar (ABUHAB, 2012). 

Foi um estudo retrospectivo, partindo de pacientes que chegavam e permaneciam por mais de 

24 horas no Pronto Socorro do InCor, nos anos de 2006 e 2007. Para a análise inicial, foram 

considerados os capítulos completos de CID – 10 referentes ao diagnóstico de IC visto na 

entrada, alta ou óbito. Para estimar o custo hospitalar, o autor utilizou o modelo misto de 

análise de custos diretos contabilizados por absorção total e rateio dos setores de apoio 

(ABUHAB, 2012). Foram computadas 577 internações, com maioria do sexo masculino 

(60%) e idade mediana na faixa de 69 anos (57-77). O custo médio de internação igual a R$ 

4.450, tendo o tempo como fator independente na análise multivariada, sendo este em média 

em torno de 5 dias (2-13). A mortalidade hospitalar ficou em torno de 23%. O custo da 

internação variou de acordo com a evolução clínica e o tempo de internação dos pacientes. 
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Em se tratando de pacientes SUS, concluiu que menos de um terço das internações tiveram 

custos inferiores ao valor médio das AIHs pagas a pacientes com IC (ABUHAB, 2012).    

Segundo o DATASUS, em nosso período de estudo (2012 e 2018), as doenças do 

aparelho circulatório são algumas dentre as que lideram as taxas de mortalidade no Brasil, só 

perdendo para as neoplasias (BRASIL, 2020a).  

Dentre as doenças do aparelho circulatório, a IC representou uma taxa de mortalidade 

de 9,5% (2012) e 11,18% (2018). Em se tratando de valor de internação, os dados do 

DATASUS nos mostram que as Doenças do Aparelho Circulatório são responsáveis por 

19,77% do valor referente a todas as internações no Brasil no período de 2012 a 2018. Dentro 

desta, a IC corresponde à 2,4% (R$ 2.269.902.140,24) do total das internações no SUS (R$ 

94.513.166.876,63) neste mesmo período (BRASIL, 2020a).  Em relação ao ano de 2012, a 

IC foi responsável por 2,59% (R$ 301.249.709,26) do valor total das internações (R$ 

11.616.306.470,38), e no ano de 2018 por 2,26% (R$ 340.614.049,69) do valor total das 

internações (R$ 15.048.803.758,92). 

 

2.13 O município de Niterói 

O município de Niterói, no Rio de Janeiro, possui o melhor índice de desenvolvimento 

humano do Estado e o sétimo do País, além do quarto maior PIB do Estado, sendo o 31° 

município mais rico do Brasil (WIKIPEDIA, 2020. Sem paginação), com uma população 

estimada de 513.584 habitantes com 100% em área urbana, tendo 18,8% composta por idosos 

(IBGE, 2020a; MOURÃO, 2018). A escolha de Niterói para a realização desta pesquisa se 

deve ao fato da cidade possuir um programa bem estruturado de atenção primária e por ser 

parceiro da Universidade Federal Fluminense no desenvolvimento de outros estudos 

populacionais, como por exemplo o Estudo Camélia (NERY et al., 2011; ARUEIRA et al., 

2012) e o Estudo Épica de Niterói (TAVARES et al., 2012). 

 

2.14 O Processo de Contratualização pelo SUS  

A contratualização com os hospitais no SUS iniciou-se em 2004, com o programa de 

reestruturação dos hospitais de ensino e dos hospitais filantrópicos. 

Ao adotar a contratualização, o modelo de financiamento dos hospitais pelo SUS 

passou a ser baseado no repasse de incentivos financeiros calculados a partir da série histórica 

da produção hospitalar de cada estabelecimento (BRASIL, 2013). 

Desta forma, a contratualização entre secretaria municipal e/ou estadual e o hospital 

estabelece um processo de negociação sobre as atividades a serem desenvolvidas pelo hospital 
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no SUS, bem como os mecanismos de monitoramento e avaliação, os recursos envolvidos e 

os critérios de repasse, que são expressos em um Plano Operativo Anual (POA) (LIMA; 

RIVERA, 2012). 

Em 2013, a Portaria nº 3.410/13 estabeleceu as diretrizes para a contratualização de 

hospitais no âmbito do SUS em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP) (BRASIL, 2013). Buscou-se uma melhoria do financiamento hospitalar e na 

qualidade da assistência. Em contrapartida, tal portaria já se encontra revogada e substituída 

pela Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de julho de 2017. 

A contratualização, como um mecanismo de planejamento, avaliação, controle e 

regulação proposta por esse programa, estabelece metas quantitativas e qualitativas em dois 

eixos – assistência e gestão – logo, o pagamento deixa de ser por produção (NEVES; 

FERREIRA; TONELLI, 2017). 

A Portaria 3410 formalizou, através da contratualização, a relação entre os entes 

federativos e os hospitais integrantes do SUS, definindo as competências e os compromissos 

de qualificação da assistência e da gestão hospitalar entre as partes, conforme as diretrizes da 

PNHOSP, cabendo aos entes federativos definirem os serviços a serem contratados, as áreas 

territoriais de abrangência e a população de referência dos hospitais em sua gestão, 

respeitando o perfil assistencial dos hospitais. Cabe também aos entes federativos instituir 

comissão de acompanhamento da contratualização, bem como controlar, avaliar, monitorar e 

auditar, quando necessário, as ações e serviços de saúde contratualizados. 

Após a contratualização do HUAP, a sua relação com o gestor municipal passou a se 

dar com base em um plano denominado Plano Operativo Anual (POA).  

No caso do HUAP, coube à central de regulação de Niterói-CREG a fiscalização do 

quantitativo de prestação de serviços por município da “metro II” (região metropolitana II do 

Estado do Rio de Janeiro), apontando os desvios não pactuados, monitorar e auditar as ações 

desenvolvidas pelo HUAP, bem como instituir comissão de acompanhamento da 

contratualização, a qual deverá reunir-se mensalmente para monitorar e avaliar as metas e 

indicadores de desenvolvimento firmados no POA. Coube ao HUAP o compromisso de 

prestar assistência médica à população da metro II, na parte de internação hospitalar, 

ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico, de caráter eletivo, de média e alta 

complexidade, conforme previsto no POA; além de desenvolver atividades de ensino e 

pesquisas na área de saúde; cumprir o Plano Operativo Anual conforme estabelecido no 

presente convênio; apresentar a FMS de Niterói, relatórios demonstrando metas pactuadas e 

resultados alcançados, e o mesmo para os indicadores de desempenho.  
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Em relação ao financiamento, o convênio trata de que recursos públicos de custeio e 

investimento que compõem o orçamento do hospital devem ser explicitados no documento 

formal de contratualização, onde são considerados como incentivo financeiro todos os valores 

pré-fixados e destinados ao custeio do HUAP, que deveriam ser repassados ao hospital de 

forma regular, condicionado ao cumprimento de compromissos e/ou metas (NITERÓI, 2014). 

O convênio realizado entre FMS e HUAP formalizou um orçamento denominado 

parcial, por ser realizado de duas formas: por valor pré-fixado e pós- fixado. 

No pré-fixado, fica garantido ao HUAP o conhecimento antecipado de parte do valor 

previsto para desembolso no período contratado (NITERÓI, 2014), sendo definido e 

composto por média mensal da série histórica de produção aprovada relativa aos serviços de 

Média Complexidade, dos doze (12) meses anteriores à celebração do contrato; por todos os 

incentivos de fonte federal, estadual e municipal, apresentando detalhamento de tipo e valor, 

vinculados ao alcance de metas qualitativas e quantitativas (NITERÓI, 2014). 

No pós-fixado, ficam todos os valores destinados ao custeio do hospital, condicionado 

ao cumprimento de metas de produção, composto pelo valor dos serviços de Alta 

Complexidade e do Fundo de Ações Estratégicas de compensação (FAEC), calculados a partir 

de uma estimativa de metas físicas, remuneradas de acordo com a produção apresentada pelo 

HUAP e autorizada pelo gestor municipal (NITERÓI, 2014). 

Desta forma, após o processamento da produção, o gestor deverá encaminhar por meio 

magnético dois arquivos: os de valores brutos para o setor financeiro avaliar e efetuar 

pagamentos aos prestadores de serviço do SUS; e o outro com informações para a base de 

dados do SIA para o DATASUS/SE/MS/RJ, para alimentação do Banco de Dados Nacional, 

que é disseminado por meio dos programas TABWIN e TABNET (BRASIL, 2016b). 

Portanto, nota-se que as negociações com o SUS passaram a ser baseadas em metas e 

não mais em produção, assim como o pagamento está baseado nos valores de seus 

procedimentos conforme sua tabela (SIGTAP). 

Com isso, gerenciar custos passou a ser uma tarefa árdua, porém necessária para 

melhor alocar os recursos disponíveis, de forma a promover um atendimento de alta 

qualidade. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A IC é uma doença cuja prevalência tende a aumentar. Portanto, a preocupação com a 

qualidade, melhorias e custos relacionados a esse atendimento é alvo de muitos estudos. No 

entanto, não localizamos estudos brasileiros sobre os custos da insuficiência cardíaca com a 

metodologia bottom-up, que utiliza os prontuários para estimar os custos diretos das 

internações. Por outro lado, há um estudo que utilizou outra metodologia, que estimou os 

custos da insuficiência cardíaca no HUAP em 2002 e será útil comparar o que aconteceu 

depois de 10 anos e 16 anos.  
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4 OBJETIVOS  

Nesta seção serão descritos o objetivo principal e o objetivo secundário do presente 

estudo. 

 

4.1 Objetivo principal 

Este estudo visa estimar o custo da internação hospitalar por insuficiência cardíaca 

com o tratamento medicamentoso, testes diagnósticos de laboratório, imagem e métodos 

gráficos em um hospital universitário, em dois períodos de 12 meses, 2012 e 2018. 

 

4.2 Objetivo secundário 

Comparar os custos do tratamento medicamentoso, testes diagnostico de laboratório, 

imagem e métodos gráficos: a) conforme a passagem por uma unidade fechada; b) pelo tempo 

de médio de permanência; c) segundo a diferença entre os dois pontos no tempo. 



57 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caso, retrospectivo, sobre a utilização de recursos em 

internações por insuficiência cardíaca em dois períodos distintos, sendo o primeiro o ano de 

2012 e o segundo de 2018. No 2º, o HUAP estava sob a administração da EBSERH. 

O presente estudo teve seu projeto aprovado pelo CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 

com o CAEE 24281319.9.0000.5243.  

 

5.1 Procedimentos de Coleta 

Nesta seção serão expostos os procedimentos de coleta para a realização da 

dissertação. 

 

5.1.1 Seleção dos prontuários e registro das informações 

A busca pelas internações por IC se iniciou no SISAIH01, que é o sistema SUS 

utilizado pelo hospital para faturar suas internações. Para os dois anos selecionados, foram 

encontradas 168 AIHS (Autorizações de internações Hospitalares) com o diagnóstico de alta 

de IC, aos quais foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão. 

Critérios de Inclusão 

• CID10 de alta hospitalar: I50.0, I50.1, I50.9 

• Idade no momento da admissão ≥ 20 anos 

• ter numeração de AIH e identificação do número de prontuário 

Perdas (exclusão) 

Foram consideradas perdas as internações para as quais não foram encontradas 

informações nos devidos prontuários, ou cujos prontuários não foram localizados (Figura 4). 

Com os documentos gerados (espelhos) pelo SISAIH01, foi possível identificar os 

prontuários a serem estudados, os quais foram solicitados ao Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística (SAME) para consulta e registro das informações em formulários criados para o 

estudo (Anexo 1). Esta fase teve a duração de seis semanas.  
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               Figura 4: Fluxograma das internações de IC dos anos de 2012 e 2018. 

 
               Fonte: A autora. 

 

Foram consideradas presentes as comorbidades mencionadas no boletim de 

emergência, boletim de internação e alta, ou na evolução. A utilização de medicamentos 

específicos durante a internação ou resultados de exames também foram registrados e 

considerados como critério da presença da comorbidade. 

As informações extraídas dos formulários foram digitadas num banco de dados por um 

digitador profissional, no programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 

21. Informações sobre os exames laboratoriais realizados, medicamentos 

prescritos/dispensados para cada paciente, por internação, por data da admissão foram 

extraídos do sistema MV2000.Todas as informações foram integradas em um banco de dados 

único, cujo identificador único foi a data da internação em segundos, multiplicado pelo 

número de prontuário. 

Os formulários e informações coletados em cada caso são apresentados no Quadro 4. 
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       Quadro 4: Tipos de Formulários e Dados coletados. 

Formulário Dados Coletados nos Prontuários 

Unidade de Internação 

Nº de Prontuário, 

Unidade(s) de Internação, 

Data da Internação na Unidade e Data da Saída da 

Unidade 

Classificação do Paciente 

Nº de Prontuário, 

Comorbidades: HAS, DM, obesidade, dislipidemia, 

doença renal, fibrilação atrial, doença arterial 

coronariana; todas com critério de identificação e data 

em que foi mencionada 

Procedimento 

Nº de Prontuário, 

Nome do Procedimento* 

Data da realização, 

Exames de Imagem 

Nº de Prontuário, 

Nome do Exame, 

Data da realização 
      Fonte: A autora. 

      * "Uma atividade dirigida ou executada em um indivíduo com o objetivo de melhorar a saúde, tratar doenças 

ou lesões ou fazer um diagnóstico" NOME DO PROCEDIMENTO. In: International Dictionary of Medicine 
and Biology. [London]: Churchill Livingstone, 1998.  

 

5.2 Estimativa dos custos – características gerais  

Os custos foram estimados em avaliação econômica, que envolvem as internações por 

IC e suas comorbidades. Os aspectos definidos no estudo seguem o proposto por Silva, Silva 

e Pereira (2016), sendo descritos a seguir. 

A definição da perspectiva do estudo, que trata de quem pagará pelos recursos 

utilizados no que se investiga. Nessa pesquisa trata-se do SUS. 

A delimitação do horizonte temporal, ou seja, por quanto tempo os custos serão 

estimados. Os dados levantados se referem ao período de 2012 e 2018, isto é, 2 anos 

específicos. O ano de 2012 foi escolhido por ser o ano, cujo registro dos dados no sistema de 

informação do hospital, o MV2000, passou a ser mais regular. Optamos por 2018 por ser o 

último ano com informações completas no sistema, assim que o projeto foi finalizado (março 

de 2019). 

A identificação dos custos, discriminando os recursos econômicos utilizados. Buscou-se 

levantar os custos diretos: os recursos utilizados no tratamento do cuidado ao doente. 

A mensuração dos custos, neste caso, seria a definição de qual unidade de medida 

adotada para cada item de custo. No caso em estudo, foram adotados valores em reais, já que 

se pretende levantar os dados de consumo por indivíduo. 
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A determinação do método para valorar os custos, isto é, de que maneira serão 

atribuídos valores às unidades de custo. Neste caso, o método utilizado foi o bottom-up (de 

baixo para cima) (WEINTRAUB et al., 2002), o qual relaciona todos os recursos utilizados 

com os serviços prestados ao cuidado da IC.  

Por fim, os ajustes temporais. Nosso horizonte temporal é referente a dois específicos 

anos: o de 2012 e 2018. No entanto, trabalhamos com os valores da época correspondente; 

depois aplicamos um índice de inflação (IPCA) nos valores de 2012 para compará-los aos de 

2018. Para procedimentos e exames, utilizamos o valor SUS, porém, estes não foram 

reajustados por não terem sofrido alterações de seus valores nesse período em análise.  

 

5.3 Estimativa dos custos das internações por IC no HUAP 

O HUAP não tem um sistema de custos implantado e, portanto, não tem unidades de 

custo. É importante esclarecer também que os recursos humanos de todas as categorias 

profissionais que são do regime jurídico único ou contratados pela EBSERH via concurso não 

compõem os custos aqui estimados, pois são pagos diretamente pelo governo Federal. 

Para estimar os custos, consideramos duas possibilidades para cada um dos 

componentes dos custos (descritos a seguir): o que o HUAP recebe do SUS, em média, por 

cada internação por IC (ressarcimento) e o que o HUAP despende, em média, por cada 

internação por IC (despêndio) com os itens de custo variável. 

Os componentes dos custos computados foram: 

a) ressarcimento: a1) o que costuma-se chamar de diária ou conjunto de diárias que 

compõem um “pacote”, nos quais são especificados o que está incluído no que toca 

a medicamentos, exames laboratoriais, exames de imagem e procedimentos; a2) 

medicamentos, exames laboratoriais, exames de imagem e procedimentos pagos 

por fora do “pacote”; 

b) despêndio: b1) total dos medicamentos, exames laboratoriais, exames de imagem, 

independentemente estão dentro ou fora do “pacote”. 

As despesas com energia, água, oxigênio, limpeza, vigilância e outras despesas gerais, 

atribuídas à “hotelaria” não foram consideradas no despêndio, uma vez que o HUAP não tem 

centro de custo e por não haver uma forma confiável de atribuir o percentual do total 

atribuível às internações.  
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5.3.1 Classificação de exames e medicamentos 

Os exames laboratoriais, de imagem e procedimentos são classificados pelo SIGTAP 

como:  principais, secundários e especiais. 

Os principais pressupõem a abertura de uma internação (AIH) ou APAC (Autorização 

de Procedimento Ambulatorial). Os secundários são os que não necessitam de autorização 

prévia e já estão incluídos no valor do que é ressarcido pela internação e os especiais são os 

que necessitam de autorização e são pagos à parte (Anexo 2). 

Independente da classificação, o valor e quantidade de todos os exames laboratoriais, 

exames de imagem, procedimentos e medicamentos realizados em cada internação foram 

incluídos no banco de dados. O Quadro 5 especifica as fontes de informação para cada caso. 

Quando há a classificação de secundário, a tabela do SIGTAP não apresenta valores para 

internação. Nesses casos, utilizamos os valores ambulatoriais.  

 

Quadro 5: Valor dos Recursos Utilizados no Tratamento da IC e suas Fontes. 

Recursos  Fonte 

Valor dos Medicamentos Sistema MV 2000 – valor médio de compra do HUAP 

Valor dos Exames Laboratoriais Sistema MV 2000 – utiliza o valor do SIGTAP* 

Valor dos Exames de Imagem SIGTAP* 

Valor dos Procedimentos SIGTAP 
Fonte: A autora. 

*Os valores foram os mesmos para 2012 e 2018. 

 

5.3.2 Valores ressarcidos ao HUAP pelas internações por IC 

 O ressarcimento pelas internações se dá segundo as três categorias definidas pelo 

SIGTAP, que constituem o código SUS, também conhecido como procedimento. São elas: 

grupo, subgrupo e forma de organização (tratamentos). O total hospitalar ressarcido resulta de 

uma combinação das três categorias, como especificado abaixo. Em todos os casos, há 

exames e medicamentos incluídos no valor ressarcido e outros pagos à parte, conforme 

descritos na Portaria 321 (BRASIL, 2007). Acima chamamos os valores ressarcidos de 

“pacote”, que não incluem medicamentos e exames pagos a parte. 

 

5.3.2.1 Emergência  

A partir da permanência do paciente além das 24 horas é aberta um AIH, ou seja, é 

considerada como internação. Se internação for > 24horas até < 48 horas, o valor do 

ressarcimento refere-se ao procedimento de 1º atendimento, com valor para os anos estudados 

de R$44,22. Assim, o valor se manteve o mesmo em 2012 e 2018. 
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5.3.2.2 Unidades abertas ou enfermarias 

 No caso das internações por condições classificadas como CID I50.0, I50.1, I50.9 (IC) 

de dois a oito dias de permanência, o ressarcimento é de R$699,46 para os anos estudados. 

Para permanências superiores a oito dias, é acrescido o valor de R$20,06 por dia. Ou seja, os 

valores se mantiveram os mesmos em 2012 e 2018. 

 

5.3.2.3 Unidades fechadas 

São conhecidas como leitos complementares no SCNES (Sistema de Cadastro Nacional 

de Estabelecimento de Saúde). No nosso caso, compreendem a Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto (UTI) e a Unidade de Terapia Intensiva Coronariana (UCO). O financiamento dos dois 

tipos de unidade depende do nível de complexidade que terão diferentes códigos de 

habilitação. No caso do HUAP, em 2012, não havia habilitação para UCO e a habilitação era 

para UTI I. Em 2018, as habilitações eram para UTI II e UCO II.  

Em 2012, no caso da insuficiência cardíaca, mesmo se o paciente ficasse somente em 

unidade fechada, o ressarcimento era composto de R$699,46 mais R$139,00 por dia. Em 

2018, no caso do UTI II e a UCO II, além dos R$699,46, são acrescidos R$478,72 por dia.  

 

5.3.3 Valores despendidos pelo HUAP  

As despesas gerais (alimentação, limpeza, lavanderia, água, luz, coleta de lixo, 

manutenção etc.) que, como ressaltamos anteriormente, não foram incluídas no despêndio, 

mas serão mencionadas na discussão. Foram extraídas de um painel disponível na página da 

EBSERH, para 2018, e no sistema SIAF (Sistema Integrado de Administração Financeira), 

para 2012 (BRASIL, 2020b). Para cada um deles, são especificados itens com o total 

despendido pelo hospital, por ano em reais. 

Como já mencionado acima, independente se os exames laboratoriais, exames de 

imagem, procedimentos e medicamentos estavam ou não incluídos no “pacote”, os valores 

médios resultantes da multiplicação da quantidade de itens utilizados em cada internação por 

seu valor individual foram levantados, chegando-se ao valor médio total despendido por esses 

itens na internação por IC por ano. 

 

5.3.4 Correção de valores de 2012 para 2018 pela inflação 

Os valores ressarcidos e despendidos em 2012 foram corrigidos pela inflação para 

junho de 2018, com índices de inflação anuais pelo IPCA. Assim, aplicou-se para a correção 

de 2012 um índice de 40,03%, o qual foi gerado na calculadora do Cidadão com período de 
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janeiro de 2013 até junho de 2018 (BRASIL, 2020c; IBGE, 2020b). Os índices aplicados 

foram: 2012 para 2013, 5,91%; 2013 para 2014, 6,41%; 2014 para 2015, 7,8%; 2015 para 

2016,10,67%; 2016 para 2017, 6,29%; 2017 para 2018, 2,95% (BRASIL, 2020c; IBGE, 

2020b). 
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6 RESULTADOS 

O percentual de pacientes do sexo masculino foi maior do que o feminino em ambos 

os anos. Em 2018, houve um percentual maior de pacientes com 60 anos, de obesos e de 

pacientes com fibrilação atrial. Entre as comorbidades, a HAS foi a mais comum em ambos os 

anos, representando 87,6 % das internações de 2012 e 79,3% das de 2018. O percentual de 

realização de ecocardiograma foi semelhante nos dois anos:  90,7% em 2012 e 91,4% em 

2018 (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Variáveis sócio demográficas e clínicas das internações por IC no HUAP em 2012 e 2018. 

Variáveis 
2012 2018 

N (%) N (%) 

Sexo   

Masculino 54 (55,7) 30 (51,7) 

Feminino 43 (44,3) 28 (48,3) 

Faixa Etária:   

20-59 anos 45 (46,4) 19 (32,8) 

60 e mais anos 52 (53,6) 39 (67,2) 

  Média (EP) Média (EP) 

Idade na Internação 61,77 (1,50) 66,33 (2,08) 

  N (%) N (%) 

Comorbidades:   

Obesidade 4 (4,1) 5 (8,6) 

Doença renal crônica 31 (32) 17 (29,3) 

Diabetes mellitus tipo II 36 (37,1) 16 (27,6) 

Dislipidemia 30 (30,9) 17 (29,3) 

HAS 85 (87,6) 46 (79,3) 

Fibrilação atrial 19 (19,6) 15 (25.9) 

Doença arterial coronariana 19 (19,6) 11 (19,0) 

Fez ECO 88 (90,7) 53 (91,4) 
IC: insuficiência cardíaca; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro ECO: ecocardiograma HAS: 

hipertensão arterial sistêmica. 

 

O tempo médio de permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou na Unidade 

Coronariana (UCO) aumentou de 8,56 dias (em 2012) para 13,53 dias (em 2018) e a 

passagem pela UCO ou UTI também foi mais frequente nesse ano (27,4% em 2018 versus 

20,6% em 2012). Já o tempo médio de permanência de internação do paciente com IC foi 

maior em 2012 (15,9 dias) em relação a 2018 (13,17 dias). Desta forma, o percentual de 

pacientes com tempo de permanência foi superior a 10 dias em 2012 (52,6%) e em 2018 

(46,6%) (Tabela 10). 
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Tabela 10: Características das internações por IC no HUAP em 2012 e 2018. 

Variáveis 
2012 2018 

Média (EP) Média (EP) 

Tempo permanência/dias 15,90 (1,58) 13,17 (1,68) 

Tempo de permanência UCO ou UTI/dias 8,56 (1,51) 13,53 (2,18) 
 N (%) N (%) 

Tempo de permanência >10 dias 51 (52,6) 27 (46,6) 

Estiveram na unidade coronariana ou UTI 20 (20,6) 16 (27,4) 
IC: insuficiência cardíaca; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; EP: erro padrão. 

 

  Tanto em 2012 (75,3%) quanto em 2018 (56,9%), a maioria dos pacientes foram 

tratados com IECA ou BRA, seguidos do beta bloqueador: 57,7% em 2012 e 46,5% em 2018. 

Quanto aos exames laboratoriais NT-próBNP e troponina, o primeiro só foi utilizado em 

2018, enquanto a troponina foi mais utilizada em 2018 (58,8% versus 69%). O uso de 

radiografia de Tórax aumentou de 108,2% em 2012 para 141,4% em 2018. O mesmo 

aconteceu com o ecocardiograma, que passou de 81,4% em 2012 para 86,2% em 2018. Em 

2018, os exames de ressonância magnética e de cintilografia já eram utilizados no diagnóstico 

de IC, representando cerca de 8,6% dos exames de imagem, enquanto a hemodinâmica, após 

um longo período de reestruturação, voltou a atuar somente no final de 2018, fato que levou o 

cateterismo a ter um baixo percentual nas internações neste ano (3,4%) (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Recursos consumidos nas internações por IC no HUAP em 2012 e 2018. 

 2012 2018 

 N (%) N (%) 

Medicamento   

IECA OU BRA 73 (75,3) 33 (56,9) 

Beta bloqueador 56 (57,7) 27 (46,5) 

Diurético 55 (56,7) 27 (46,5) 

Digoxina 14 (14,4) 4 (6,9) 

Exames Laboratoriais   

NT-próBNP (número realizado) 0,00 47 (81,0) 

Troponina (número realizado) 57 (58,8) 40 (69,0) 

Exames de Imagem/métodos gráficos   
Radiografia de tórax 105 (108,2) 82 (141,4) 

Ecocardiograma 79 (81,4) 50 (86,2) 

Ressonância magnética cardíaca 0 (0,0) 5 (8,6) 

Cintilografia miocárdica 0,00 5 (8,6) 

Cineangiografia/cateterismo 10 (10,3) 2 (3,4) 

Eletrocardiograma 154 (158,8) 68 (117,2) 
IC: insuficiência cardíaca; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; ECA: Inibidores a Enzima Conversora 

da Angiotensina; BRA:  bloqueadores de receptores de angiotensina. 
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Na Tabela 12 são apresentados os valores médios por internação por IC ressarcidos e 

despendidos em 2012 e 2018. Os valores de 2012 foram corrigidos pela inflação aos valores 

de junho de 2018. Comparando os componentes do despêndio entre 2012 e 2018, observa-se 

que em 2012 gastou-se mais com medicamentos e menos com exames de laboratório e de 

imagem. 

E o valor total gasto com o somatório dos três itens em 2018 foi 616,81 versus 568,63 

em 2012.  

 

Tabela 12: Valores médios por internação por IC ressarcidos e despendidos no HUAP, em 2012 e 2018. 

 2012* 2018 

 Média (EP) % Média (EP) % 

Ressarcido ao HUAP 2.982,91 (388,62) 100 2.766,23 (437,30) 100 

Medicamento 213,77 (39,08) 7,17 174,51 (54,76) 6,31 

Ex. Laboratório 242,13 (30,19) 8,12 265,57 (41,98) 9,60 

Ex. Imagem/método gráfico 112,73 (17,09) 3,77 176,73 (37,84) 6,39 

IC: insuficiência cardíaca; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; * valores reajustados pela inflação; EP: 

erro padrão. 

 

Na Tabela 13 são apresentados os valores despendidos pelo HUAP com internações 

por IC, segundo ter ou não estado na UCO ou UTI. Os valores médios despendidos por 

internação por IC com exames de laboratório e de imagem/métodos gráficos foram maiores 

nas internações de quem esteve na UCO ou UTI, nos dois anos estudados. Para 2018, o 

despendido com medicamentos foi menor para esse grupo. As diferenças percentuais entre os 

dois grupos foram para 2012: 231% para medicamentos, 131% para exames laboratoriais e 

72% para exames de imagem e/ou métodos gráficos, e em relação à 2018, houve uma 

diminuição de 43% em medicamentos, enquanto exames laboratoriais e de imagem 

aumentaram 160% e 74% respectivamente. 
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Tabela 13: Valores médios por internação por IC despendidos com Medicamento, exames e procedimentos 

segundo a ter estado em UCO ou UTI no HUAP, em 2012 e 2018. 

 2012* 2018 

 Esteve na Unidade Coronariana ou Unidade de tratamento intensivo 

 Sim Não Sim Não 

 Média (EP) % Média (EP) % Média (EP) % Média (EP) % 

Ressarcido 

ao HUAP 

9.235,7 

(1026,4) 
100 

1.358,91 

(60,1) 
100 

7.258,9 

(864,3) 
100 

1.054,7 

(63,6) 
100 

Medicamento 479,0 (151,0) 5,2 144,9 (25,4) 10,6 111,0 (10,2) 1,5 198,7 (75,4) 18,8 

Exame de 

Laboratório 
439,9 (119,0) 4,8 190,8 (19,0) 14,0 478,9(125,4) 6,6 184,5 (24,4) 17,5 

 

Exame de 

imagem/mé-

todo gráfico 

169,1 (45,9) 1,8 98,1 (17,7) 7,2 255,6 (104,7) 3,5 146,7 (33,8) 13,9 

IC: insuficiência cardíaca; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; EP: erro padrão; * valores reajustados 

pela inflação.  

 

Na Tabela 14 são apresentados os valores médios despendidos pelo HUAP por 

internação com medicamentos, exames de laboratório e de imagem segundo o tempo de 

permanência, <10 dias ou ≥10 dias. Tanto em 2012, quanto em 2018, os valores despendidos 

nos três itens foram maiores para os que permaneceram 10 dias ou mais no hospital. Entre os 

que tiveram média de permanência ≥10 dias, 35,3% passaram por unidade fechada em 2012 e 

somente 4,3% entre os que permaneceram menos de 10 dias no hospital. Já em 2018, os 

percentuais foram 51,9% e 6,5% respectivamente (dados não tabelados). 

 

Tabela 14: Valores médios por internação por IC despendidos com Medicamento, exames e procedimentos 

segundo o tempo de permanência (<10 dias ou ≥10 dias, no HUAP), em 2012 e 2018. 

 2012* 2018 

 Tempo de permanência 

 <10 dias ≥10 dias <10 dias ≥10 dias 

 
Média (EP) % 

Média 

(EP) 
% 

Média 

(EP) 
% 

Média 

(EP) 
% 

Ressarcido ao 

HUAP 

1220,1 

(146,4) 
100 

4572,9 

(653,8) 
100 

1096,9 

(158,2) 
100 

4682,9 

(776,6) 
100 

Medicamento 111,9 (8,4) 9,2 
305,7 

(71,9) 
6,9 

215,9 

(101,2) 

19,

7 

126,9 

(19,7) 
2,7 

Exame de 

Laboratório 
140,5 (10,3) 

11,

5 

333,8 

(55,7) 
7,3 

143,2 

(22,3) 

13,

1 

355,1 

(74,3) 
7,6 

Exame de 

imagem / 

método gráfico 

61,5 (15,5) 5,0 
158,9 

(28,0) 
3,5 

111,4 

(32,9) 

10,

2 

251,8 

(70,0) 
5,4 

IC: insuficiência cardíaca; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; EP: erro padrão; * valores reajustados 

pela inflação.  
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Na Tabela 15, a mortalidade hospitalar geral e por faixa etária é apresentada. Os 

percentuais referem-se ao percentual de óbitos na categoria. A mortalidade geral foi 

ligeiramente menor em 2018. Nos dois anos, a mortalidade dos mais idosos foi maior, com a 

maior diferença em 2012. 

 

 Tabela 15: Mortalidade hospitalar geral, por faixa etária segundo o ano de Internação (números e percentuais de 

óbitos por faixa de exposição). 

Mortalidade hospitalar  
2012 

n (%) 

2018 

n (%) 

Geral 9 (9,3) 5 (8,6) 

 Faixa etária    

20-59 anos 2 (4,4) 1 (5,3) 

60 e mais anos 7 (13,5) 4 (10,3) 

 

Segundo os dados do DATASUS (BRASIL, 2020a), o HUAP foi responsável por 

32,7% do total de internações realizadas em Niterói em 2012, e 25,6% em 2018, 

correspondendo a 46,8% e 45,1%, respectivamente, do valor do total das internações. O 

HUAP foi responsável por 49,8% do total de internações por IC em 2012 e por 29,0% em 

2018, que alcançaram 61% e 58,7% dos valores totais (Tabela 16). 

 

Tabela 16: Total de internações Gerais e de IC em Niterói e HUAP e seus percentuais nos anos de 2012 e 2018. 

 2012 2018 
 Niterói HUAP Niterói HUAP 
 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Internações por 

todas as causas 
13.568 (1) 4.434 (32,68) 20.425 (1) 5.235 (25,63) 

Internações por 

IC 
211 (1) 105 (49,76) 217 (1) 63 (29.03) 

Valor das 

internações por 

todas as causas 

14.581.778,51 

(1) 

6.828.036,31 

(46,83) 

26.787.374,67 

(1) 

12.088.013,06 

(45,13) 

Valor das 

internações por 

IC 

277.751,31 

(1) 

169.402,97 

(60,99) 
614.173,18 (1) 360.691,10 (58,73) 

Fonte: TABWIN/ DATASUS- Faixa etária de 20 anos ou mais. 

  

 O HUAP atende a toda Metropolitana II, logo, tornou-se necessária a verificação do 

atendimento de Niterói perante a Metro II. 

 Em consulta ao DATASUS (BRASIL, 2020a), verificou-se que em relação às 

internações por todas as causas na Metropolitana II, Niterói foi responsável por 14,53% em 
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2012 e por 24,21% em 2018. E em relação aos valores gerados por essas internações, Niterói 

foi responsável por 19,32% em 2012 e 26,35% em 2018. 

No caso das internações por IC realizadas na Metropolitana II, Niterói foi responsável 

por 3,65% em 2012 e 16,86% em 2018. E em relação aos valores gerados pelas internações 

por IC, foi responsável por 5,5% em 2012 e 19,39% em 2018 (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Total de Internações Gerais e por IC na região Metropolitana II e em Niterói. 

  2012  2018   

  Metro II (%) Niterói (%) Metro II (%) Niterói (%) 

Internações 

por todas as 

causas 

79.403 (1) 11.541 (14,53) 76883 (1) 18.613 (24,21) 

Internações 

por IC 
4793 (1) 175 (3,65) 1056 (1) 178 (16,86) 

Valor das 

internações 

por todas as 

causas 

64.319.924,11 

(1) 

12.426.713,17 

(19,32) 

94.772.099,88 

(1) 

24.971.194,05 

(26,35) 

valor das 

internações 

por IC 

3.903.919,29 

(1) 
214.866,75 (5,50) 

1.899.467,02 

(1) 

368.223,23 

(19,39) 

Fonte: TABNET/DATASUS – para todas as faixas 
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7 DISCUSSÃO 

Nosso estudo estimou o custo do tratamento medicamentoso, testes diagnósticos de 

laboratório, imagem e métodos gráficos em pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) no 

Hospital Universitário Antônio Pedro; portanto, avaliamos somente os custos sobre a fonte 

pagadora SUS.  

O custo do tratamento medicamentoso, testes diagnósticos de laboratório, imagem e 

métodos gráficos por IC, no HUAP em Niterói, foi de R$ 568,63 em 2012 (corrigidos pela 

inflação para 2018) e de R$ 616,81 para 2018. 

Alguns autores de estudos sobre custos em hospitais com centro de custos ressaltam 

que os gastos atribuídos à “hotelaria” representam o maior percentual no total dos despêndios 

das internações por IC, os quais não pudemos considerar, limitando, dessa forma, nossas 

possibilidades de comparação. 

O custo hospitalar é o principal componente do custo total da IC, sendo responsável 

por pelo menos dois terços do custo da IC (BERRY; MURDOCH; MCMURRAY, 2001; 

STEWART et al., 2002; BOGNER et al., 2010; ZUGCK et al., 2010) nos países de maior 

renda, o que tende a aumentar com o envelhecimento da população (RÝDEN-BERGSTEN; 

ANDERSSON, 1999; FELDMAN et al., 2001; NG; NITI, 2003; ROSAMOND et al., 2007; 

LIAO; ALLEN; WHELLAN, 2008). 

O custo com medicamentos foi responsável por 3,5% do custo total da hospitalização, 

devido à insuficiência cardíaca como diagnóstico primário em um estudo realizado em um 

hospital de ensino irlandês (MCGOWAN et al., 2000). Esse achado foi apoiado por Parissis et 

al. (2015). Os custos de testes de diagnóstico e investigações laboratoriais hospitalares foram 

responsáveis por 6% a 18% do custo internação por insuficiência cardíaca (AGVALL et al., 

2005; ARAUJO et al., 2005).  

No estudo aqui apresentado, os percentuais foram calculados sobre o total ressarcido 

pelo HUAP e foram para exames laboratoriais 8,12% em 2012 e 9,6% em 2018, para 

medicamentos foram 7,2% e 6,3% respectivamente. Os estudos mencionados não citaram 

exames de imagem e métodos gráficos que perfizeram 3,8% e 6,4% em 2012 e 2018 no 

presente estudo. É importante salientar que o ressarcido para o HUAP provavelmente seria 

inferior ao despendido, se considerássemos a “hotelaria”, o que não foi possível, uma vez que 

o hospital não tem centro de custos. Assim, podemos considerar que os percentuais aqui 

encontrados foram semelhantes aos descritos na literatura. 

Como esperado, o despendido com medicamentos, exames laboratoriais, de imagem e 

métodos gráficos foram muito superiores para as internações que incluíram unidades 
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fechadas, com exceção dos medicamentos em 2018. Não encontramos outros estudos que 

tenham feito essa comparação. 

Vários autores apontam os principais fatores que impactam no custo hospitalar. A 

gravidade da condição do paciente é o principal deles (SHAFIE et al., 2018; SOUZA et al., 

2018), que por sua vez se associa ao tempo de permanência (PHILBIN et al., 2001; WANG et 

al., 2010; BRAUNSCHWEIG; COWIE; AURICCHIO, 2011) e ao número de internações 

(LESYUK; KRIZA; KOLOMINSKY-RABAS, 2018). 

No presente estudo não foi possível classificar os pacientes em classes funcionais, 

principal critério para indicar a gravidade do paciente. Usamos o número de internações em 

unidades fechadas e o tempo médio de permanência nessas unidades como proxy de 

gravidade. Para as unidades fechadas, o tempo de permanência encontrado por Araujo et al. 

(2005) para o HUAP em 2002 foi de 3,5 dias versus 8,6 dias encontrados para 2012 e 13,5 

dias para 2018, no mesmo hospital.  

O percentual de reinternações em 2012 foi de 38%, chegando a existir pacientes que 

internaram até 6 vezes no ano, e de 24% em 2018, com duas internações (informação não 

tabelada). Os estudos incluídos na revisão de Lesyuk, Kriza e Kolominsky-Rabas (2018) 

apresentaram taxas de reinternações mais elevadas, variando entre 42 e 44%, mas a média de 

idade da maioria era mais elevada. 

A mortalidade hospitalar no presente estudo foi de 9,3% em 2012 e 8,6% em 2018, 

percentuais bem inferiores aos 22% encontrados por Abuhab (2012) e aos 13% encontrado 

por BREATHE (ALBUQUERQUE et al., 2015). A média da idade não foi muito diferente 

entre eles: a mediana de 69 anos para o estudo de Abuhab (2012), média de 61,77 em 2012 e 

66,33 em 2018 para o HUAP e de 64 anos para o BREATHE. As diferenças observadas na 

mortalidade hospitalar parecem ter causas diferentes.  

No estudo BREATHE, houve baixa taxa de prescrição de medicamentos baseados em 

evidências, o que não foi observado no estudo de Abuhab (2012). O perfil de utilização 

medicamentosa adotado no tratamento da IC, no HUAP, revelou grande adesão aos 

medicamentos utilizados no protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tendo a 

maioria dos pacientes utilizado os IECAS ou beta bloqueadores; 75,3% das internações 

utilizaram os IECAS ou BRA em 2012, e 56,9% em 2018. Quanto ao uso dos betas 

bloqueadores nas internações temos: 57,7% em 2012 e 46,5% em 2018; fato semelhante foi 

visto no estudo de Araujo (2004). Entretanto, é importante ressaltar que a alta adesão por 

betas bloqueadores não costuma ser usual nem mesmo em países desenvolvidos, como 

concluiu Cline et al. (2002) em seu estudo sueco. Apenas 24% de amostra utilizavam o IECA, 
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apesar das evidências dos benefícios demonstrados na morbimortalidade com o uso desses 

fármacos no tratamento de IC. Consideramos essa adesão ao uso desses medicamentos ligados 

aos protocolos recomendados pela sociedade de cardiologia ao fato do HUAP ser um hospital 

de ensino, cuja prática é repassada aos residentes com o objetivo de se obter o máximo de 

benefício com o uso de medicamentos ao tratamento da IC (Araujo, 2004). 

Na revisão de Lesyuk, Kriza e Kolominsky-Rabas (2018), envolvendo 16 estudos dos 

EUA e Europa, e um estudo da Nigéria, a idade variou entre 58 a 81.6 anos. Dos 35 estudos 

incluídos na revisão de Shafie et al. (2018), a média de idade foi superior a 65 anos em 25 

estudos (JOSHI et al., 2004; AGVALL et al., 2005; LIAO et al., 2006; LIAO et al., 2007; 

BHARMAL et al., 2008; CLAES; JACOBS; VIJGEN, 2008; HAUPTMAN et al., 2008; 

RUSSO et al., 2008; TITLER et al., 2008; NEUMANN et al., 2009; ONDRACKOVA et al., 

2009; BOGNER et al, 2010; KUWABARA et al.; 2010; WHELLAN et al., 2010; DUNLAY 

et al., 2011; KORVES et al., 2012; PETERS-KLIMM et al., 2012; MEJHERT et al., 2013; 

RIHOVA et al., 2013; CORRAO et al., 2014; STÅLHAMMAR et al., 2014; SÖZMEN et al., 

2015; TATARI et al., 2015; WIJEYSUNDERA et al., 2014; ZIAEIAN et al., 2015).  Apesar 

da idade ter sido um fator na seleção dos pacientes, a maioria inclui adultos (maiores de 18 

anos) e poucos entre os artigos revistos adotaram ponto de corte de idade superior (BOGNER 

et al., 2010; WHELLAN et al., 2010; PETERS-KLIMM et al., 2012; MEJHERT et al., 2013; 

WIJEYSUNDERA et al., 2014; JOO et al., 2015). 

No estudo de Ziaeian et al. (2015), mais da metade dos pacientes tinha idade maior ou 

igual a 75 anos. Já no estudo de Parissis et al. (2015), em um hospital público, universitário de 

Atenas, a idade média foi de 56 anos, semelhante à idade encontrada no estudo nigeriano, de 

58 anos (OGAH et al., 2014). No nosso estudo, tanto para 2012 quanto para 2018, o 

percentual de pacientes com 75 anos e mais foi menor de 30% e a idade média foi de 61,77 

anos em 2012 e 66,33 em 2018. Os resultados mostram que a média de idade em estudos que 

incluem população desfavorecida economicamente é menor, indicando que os pacientes, 

nesses cenários, adoecem mais precocemente.  

No estudo Épica Niterói, que comparou características dos pacientes internados por IC 

em hospitais públicos e privados, a média de idade nos hospitais privados foi 10 anos menor 

(61,1 anos) que a média de idade nos hospitais públicos, embora o perfil de gravidade fosse 

semelhante. Os autores comentam que a média de idade do paciente no serviço público ficou 

abaixo dos 65 anos, idade em que a doença é diagnosticada para a maioria da população 

(TAVARES et al., 2004). A média de idade de pacientes com IC estudados por Araujo et al. 

(2005) no Hospital Antônio Pedro de Niterói, em 2002, foi de 60,33 anos, também inferior a 
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65 anos, semelhante à encontrada em Silva, Silva e Pereira (2015), sendo 59,85 anos. No 

estudo realizado no InCor, hospital de maior complexidade que o aqui analisado, entre 2006 e 

2007, a mediana da idade foi de 69 anos (ABUHAB, 2012). No presente estudo, a média de 

idade em 2018 foi 5 anos, mais alta que em 2012, o que pode indicar a mudança no perfil dos 

pacientes internados no HUAP. O hospital passou a internar somente pacientes de maior 

complexidade e gravidade, o que poderia ser apoiado pelo maior percentual de pacientes que 

passaram em uma unidade fechada naquele ano.  

O maior percentual de pacientes do sexo masculino encontrado no presente estudo foi 

um achado consistente com os estudos revistos, tanto brasileiros quanto de outras 

nacionalidades. 

O despendido por internação de IC com medicamentos foi menor em 2018, apesar 

deste ano ter crescido o percentual de pacientes com 60 anos e mais, assim como o tempo de 

permanência no UTI ou na UCO, bem como o percentual de pacientes que estiveram nas 

unidades fechadas. Mesmo com essas diferenças, o percentual de óbitos, em 2018, foi 

ligeiramente menor que em 2012.     

Por outro lado, o tempo médio de permanência em unidades abertas das internações 

dos pacientes com IC, foi maior em 2012 (15,9 dias) em relação a 2018 (13,17 dias); assim 

como o percentual de pacientes com tempo de permanência superior a 10 dias, 52,6% em 

2012 e 46,6% em 2018. Na maioria dos estudos revistos, o custo da internação variou com o 

tempo de permanência, com uma correlação positiva (PHILBIN et al., 2001; WANG et al., 

2010BRAUNSCHWEIG; COWIE; AURICCHIO, 2011; ABUHAB, 2012;). No estudo de 

Araujo et al. (2005), para os 20 pacientes que foram internados, o tempo de permanência foi 

de 19,3 dias, superior ao encontrado para ambos os anos aqui estudados. Já Tavares et al. 

(2004) encontraram uma média de 8 dias nas unidades privadas e 12,6 dias nas públicas; 

nesse caso, inferiores ao encontrado no presente estudo.  

Em 2018, o HUAP internou menos pacientes com IC, entretanto estes tinham mais 

idade, eram mais graves, fato constatado na medida em que houve um maior percentual de 

internações em unidades fechadas. O uso da troponina foi maior em 2018 e, nesse ano, o 

hospital já realizava o NT-próBNP, além de ter realizado um percentual menor de 

eletrocardiogramas, porém maior de ecocardiogramas e estar realizando ressonâncias 

magnéticas e cintilografias miocárdicas, o que não acontecia em 2012. Esse conjunto de 

observações sugere que a atenção prestada no hospital está mais eficaz e eficiente do que em 

2012.  
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Segundo os dados do DATASUS (BRASIL, 2020a), o HUAP foi responsável por 

32,7% do total de internações realizadas em Niterói em 2012 e 25,6% em 2018, 

correspondendo a 46,8% e 45,1%, respectivamente, do valor, mostrando a importância do 

hospital no município e demonstrando seu papel como unidade terciária. Considerando as 

internações por IC, o HUAP foi responsável por 49,8% em 2012 e 29,03% em 2018. Com 

relação ao valor dessas internações, foi responsável por 61% e 58,7% do custo 

respectivamente aos anos. Nota-se que o HUAP passou a internar uma menor proporção dos 

pacientes com IC, no entanto, por serem mais graves, o impacto no custo foi pequeno.  

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) visa a organização da Atenção primária no 

Brasil. Assim, a APS (Atenção Primária a Saúde) surgiu no sentido de resolver a maioria dos 

problemas de saúde da população, proporcionando uma melhor eficiência dos sistemas de 

saúde como a redução, por exemplo, de internações desnecessárias, as quais são mais caras 

que o atendimento na atenção primária Macinko e Mendonça (2018). 

Na visão de Mafra, os resultados obtidos nas estimações dos efeitos da cobertura das 

ESFs e com o cadastramento da população, comprovam o fato da atenção básica está 

associada à diminuição das internações hospitalares Mafra (2010). 

A IC é considerada a via final de outras condições crônicas e é sensível às ações da 

atenção primária. Desta forma, o tratamento eficaz da hipertensão pela atenção primária 

reduziria sua incidência em 60% nas mulheres e 50% nos homens (NOGUEIRA et al., 2010). 

Os dados do SUS mostram que as internações e os índices de mortalidades por IC 

aumentaram. Esse fato se associa à ausência de acompanhamento contínuo nos ambulatórios e 

postos de saúde, bem como da dificuldade de se obter orientação médica adequada e em 

estabelecer uma terapêutica correta, como também o acesso de forma ordenada aos 

medicamentos (BARRETO et al., 2008). 

Em nosso estudo, a HAS, dentre as comorbidade, foi a mais presente em ambos os 

anos. 

O presente estudo apresenta limitações. Em primeiro lugar, pelo fato do Hospital 

Universitário Antônio Pedro não ter centro de custos e de não haver discriminação do custeio 

por setor, foram analisados somente o despêndio com medicamentos, exames laboratoriais, de 

imagem/métodos gráficos, dificultando as comparações. Em segundo lugar, o número de 

internações foi pequeno, limitando o poder do estudo e inviabilizando a realização de testes 

estatísticos para a análise das diferenças entre os dois anos estudados. Em terceiro lugar, não 

encontramos informações sobre a fração de ejeção em cerca de 10% das internações, 

impedindo a análise segundo os fenótipos da IC. Em quarto lugar, as informações dos 
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prontuários não permitiram que os dados socioeconômicos fossem analisados. Por fim, o fato 

de termos selecionados somente dois anos e de termos estudado somente um hospital limitou 

a generalização dos resultados aqui encontrados.  
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8 CONCLUSÕES 

* O custo dos medicamentos e exames diagnósticos (laboratório, imagem/métodos 

gráficos) foram inferiores a 10% do ressarcido, semelhante ao encontrado na literatura. 

* Os custos com os três itens foram mais altos para as internações com UCO/CTI a 

exceção dos medicamentos em 2018, e para os que permaneceram 10 dias ou mais no 

hospital, sem exceção.  

* O tempo médio de permanência diminuiu de 2012 para 2018, mas tanto o percentual 

de pacientes idosos quanto os dias nas unidades fechadas aumentaram. 

* A média de idade dos pacientes internados em 2018 foi maior que a de 2012; a 

gravidade dos pacientes também foi maior (maior percentual em unidades fechadas) e os 

custos foram inferiores, sem impacto na mortalidade. 

*A taxa de mortalidade no HUAP foi inferior à de outros estudos e a adesão aos 

medicamentos recomendados por diretrizes foi maior e sendo ligeiramente menor em 2018.  

* A mudança no perfil do HUAP adotada após 2012 diminuiu a proporção de 

internações por todas as causas e por IC realizadas pelo hospital, mas dado o aumento na 

complexidade, houve menor impacto na proporção dos custos. 

* O fato do HUAP não ter centro de custos impossibilitou que considerássemos o 

gasto com “hotelaria”, que tem maior peso no custo segundo a literatura, limitando a análise 

realizada. 

* Os dados sugerem que houve melhora na eficácia e na eficiência do cuidado 

prestado no HUAP de 2018 em relação a 2012, embora a diferença não tenha sido testada e o 

estudo não permita tecer ilações causais. 
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CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE DISLIPIDEMIA CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE DOENÇA RENAL CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE DOENÇA CARDÍACA CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE OUTRAS COMORBIDADES CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE OUTRAS COMORBIDADES CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE OUTRAS COMORBIDADES CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE OUTRAS COMORBIDADES CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 

 

PRESENÇA DE OUTRAS COMORBIDADES CONFIRMADA?  (S) OU (N) 

CASO SIM, QUAL O CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO?.................................. 

DATA DA CONFIRMAÇÃO:........./........./............. 
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UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE.                     PAG.: ......./........  

PRONTUÁRIO: .........................                        

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (01):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........ 

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (02):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (03):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (04):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (05):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........ 

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (06):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (07):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (08):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........ 

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (09):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (10):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........ 

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (11):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO (12):............................................ 

DATA INT.: ......./......./........ DATA SAÍDA: ......./......./........  
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                                                               ANEXO 2 

Exames de Imagem, Laboratoriais e Medicamentos 

Nome SUS dos Exames de Imagem Coletados nos Prontuários Classificação 

Cateterismo Cardíaco Especial 

Cintilografia De Miocardio P/ Avaliacao Da Perfusao Em Situacao De 

Repouso + Cintilografia De Miocardio P/ Avaliacao Da Perfusao Em 

Situacao De Estresse  

Especial 

Cintilografia De Pulmao Por Inalacao + Cintilografia De Pulmao Por 

Perfusao  
Especial 

Cintilografia De Tireóide Com Ou Sem Captação Especial 

Colangio Rnm Especial 

Ecocardiografia Transesofagica Especial 

Ecocardiografia Transtoracica Especial 

Esofagogastroduodenoscopia Especial 

Histeroscopia Cirúrgica Especial 

Ressonancia Magnetica De Coracao / Aorta C/ Cine Especial 

Tomografia Computadorizada De Abdomen Superior + Tomografia 

Computadorizada De Pelve / Bacia / Abdomen Inferior 
Especial 

Tomografia Computadorizada De Pelve / Bacia / Abdomen Inferior Especial 

Tomografia Computadorizada De Torax Especial 

Tomografia Computadorizada Do Cranio Especial 

Tomografia Computadorizada Do Pescoco Especial 

Ultrassonografia De Abdômen Superior Especial 

Ultrassonografia De Abdomen Total Especial 

Ultrassonografia De Abdomen Total+Ultrassonografia De Torax 

(Extracardiaca) 
Especial 

Ultrassonografia De Aparelho Urinário Especial 

Ultrassonografia De Articulacao Especial 

Ultrassonografia De Prostata Por Via Abdominal Especial 

Ultrassonografia De Tireoide Especial 

Ultrassonografia De Torax (Extracardiaca) Especial 

Ultrassonografia Doppler Colorido De Vasos Especial 

Ultrassonografia Pelvica (Ginecologica) Especial 

Ultrassonografia Transvaginal Especial 

Eletrocardiograma (Ecg) Secundário 

Eletroneuromiograma (Enmg) Secundário 

Espirometria Ou Prova De Funcao Pulmonar Completa Com 

Broncodilatador 
Secundário 

Fundoscopia Secundário 

Monitoramento Pelo Sistema Holter 24 Hs (3 Canais) Secundário 

Prova De Funcao Pulmonar Simples Secundário 

Radiografia De Articulacao Coxo-Femoral Secundário 

Radiografia De Articulacao Escapulo-Umeral Secundário 

Radiografia De Costelas (Por Hemitorax) Secundário 

Radiografia De Mao Secundário 

Radiografia De Pe / Dedos Do Pe Secundário 

Radiografia De Seios Da Face (Fn + Mn + Lateral + Hirtz) Secundário 

Radiografia De Torax (Pa + Lateral + Obliqua) Secundário 

Radiografia De Torax (Pa E Perfil) Secundário 
Fonte: Prontuários dos Pacientes com IC. 
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                                                                                                                                   (continua) 

Nome SUS dos Exames Laboratoriais Coletados no Sistema MV2000 Classificação 

Dosagem De Troponina Especial 

Teste Rápido Para Detecção De Infecção Pelo Hiv Especial 

Transfusao De Concentrado De Plaquetas Especial 

 Contagem De Reticulocitos Secundário 

 Dosagem De Proteinas (Urina De 24 Horas) Secundário 

 Pesquisa De Anticorpo Igg Anticardiolipina Secundário 

 Pesquisa De Anticorpos Anti-Dna Secundário 

 Pesquisa De Anticorpos Anti-Ribonucleoproteina (Rnp) Secundário 

 Pesquisa De Anticorpos Antitireoglobulina Secundário 

 Pesquisa De Sangue Oculto Nas Fezes Secundário 

Análise De Caracteres Fisicos, Elementos E Sedimento Da Urina Secundário 

Clearance De Creatinina Secundário 

Contagem De Plaquetas Secundário 

Cultura De Bacterias P/ Identificacao Secundário 

Cultura Para Identificacao De Fungos Secundário 

Determinacao De Capacidade De Fixacao Do Ferro Secundário 

Determinação De Fator Reumatoide Secundário 

Determinação De Tempo De Tromboplastina Parcial Ativada (Ttp Ativada) Secundário 

Determinação De Tempo E Atividade Da Protrombina (Tap) Secundário 

Determinação De Velocidade De Hemossedimentação (Vhs) Secundário 

Determinação Quantitativa De Proteína C Reativa Secundário 

Dosagem De 25 Hidroxivitamina D Secundário 

Dosagem De Acido Urico Secundário 

Dosagem De Alfa-1-Glicoproteina Acida Secundário 

Dosagem De Alfa-Fetoproteina Secundário 

Dosagem De Amilase Secundário 

Dosagem De Antigeno Prostatico Específico (Psa) Secundário 

Dosagem De Bilirrubina Total E Fracoes Secundário 

Dosagem De Calcio Secundário 

Dosagem De Calcio Ionizavel Secundário 

Dosagem De Cloreto Secundário 

Dosagem De Colesterol Hdl Secundário 

Dosagem De Colesterol Ldl Secundário 

Dosagem De Colesterol Total Secundário 

Dosagem De Complemento C3 Secundário 

Dosagem De Complemento C4 Secundário 

Dosagem De Cortisol Secundário 

Dosagem De Creatinina Secundário 

Dosagem De Creatinofosfoquinase (Cpk) Secundário 

Dosagem De Creatinofosfoquinase Fracao Mb Secundário 

Dosagem De Desidrogenase Latica Secundário 

Dosagem De Digitalicos (Digoxina, Digitoxina) Secundário 

Dosagem De Ferritina Secundário 

Dosagem De Ferro Serico Secundário 

Dosagem De Fibrinogenio Secundário 

Dosagem De Folato Secundário 

Dosagem De Fosfatase Alcalina Secundário 
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(continua) 

Nome SUS dos Exames Laboratoriais Coletados no Sistema MV2000 Classificação 

Dosagem De Fosforo Secundário 

Dosagem De Gama-Glutamil-Transferase (Gama Gt) Secundário 

Dosagem De Glicose Secundário 

Dosagem De Hemoglobina Glicosilada Secundário 

Dosagem De Hormonio Tireoestimulante (Tsh) Secundário 

Dosagem De Lactato Secundário 

Dosagem De Lipase Secundário 

Dosagem De Magnesio Secundário 

Dosagem De Microalbumina Na Urina Secundário 

Dosagem De Potassio Secundário 

Dosagem De Proteinas Totais Secundário 

Dosagem De Proteinas Totais E Fracoes Secundário 

Dosagem De Sodio Secundário 

Dosagem De Tiroxina (T4) Secundário 

Dosagem De Tiroxina Livre (T4 Livre) Secundário 

Dosagem De Transaminase Glutamico-Oxalacetica (Tgo) Secundário 

Dosagem De Transaminase Glutamico-Piruvica (Tgp) Secundário 

Dosagem De Transferrina Secundário 

Dosagem De Triglicerideos Secundário 

Dosagem De Ureia Secundário 

Dosagem De Vitamina B12 Secundário 

Eletroforese De Proteinas Secundário 

Exame De Caracteres Fisicos Contagem Global E Específica De Celulas Secundário 

Exame Microbiologico A Fresco (Direto) Secundário 

Gasometria (Ph Pco2 Po2 Bicarbonato As2 (Excesso Ou Deficit Base) Secundário 

Hemocultura Secundário 

Hemograma Completo Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Antiescleroderma (Scl 70) Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Anti-Hiv-1 + Hiv-2 (Elisa) Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Antimicrossomas Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Antinucleo Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Anti-Sm Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Anti-Ss-A (Ro) Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Anti-Ss-B (La) Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Contra Antigeno De Superficie Do Virus Da 

Hepatite B (Anti-Hbs) 
Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Contra Antigeno E Do Virus Da Hepatite B (Anti-

Hbe) 
Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Contra O Virus Da Hepatite C (Anti-Hcv) Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Igg Anticitomegalovirus Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Igg Antitoxoplasma Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Igg E Igm Contra Antigeno Central Do Virus Da 

Hepatite B (Anti-Hbc-Total) 
Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Igm Anticitomegalovirus Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Igm Antitoxoplasma Secundário 

Pesquisa De Anticorpos Igm Contra Antigeno Central Do Virus Da Hepatite 

B (Anti-Hbc-Igm) 
Secundário 
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                                                                                                                                               (conclusão) 

Nome SUS dos Exames Laboratoriais Coletados no Sistema MV2000 Classificação 

Pesquisa De Antigeno De Superficie Do Virus Da Hepatite B (Hbsag) Secundário 

Pesquisa De Antigeno E Do Virus Da Hepatite B (Hbeag) Secundário 

Pesquisa De Ovos E Cistos De Parasitas Secundário 

Teste Fta-Abs Igg P/ Diagnostico Da Sifilis Secundário 

Teste Não Treponemico P/ Detecção De Sifilis Secundário 
Fonte: Sistema MV 2000 

 
                                                                                                                                     (continua) 

Nome dos Medicamentos Utilizados pelos Pacientes de IC Classificação 

Albumina Humana, 200mg_Ml (20%), Frasco 50ml Especial 

Acetilcisteina, 100mg, Envelope (Po Para Solucao Oral) Secundário 

Acido Acetilsalicilico, 100mg, Comprimido Secundário 

Acido Folico, 5mg, Comprimido Secundário 

Albendazol, 40mg_Ml, Frasco 10ml (Solucao Oral) Secundário 

Alopurinol, 100mg, Comprimido Secundário 

Ambroxol, 6mg_Ml, Frasco 120ml, (Xarope) Secundário 

Amiodarona Cloridrato, 50mg_Ml, Ampola 3ml Secundário 

Amitriptilina Cloridrato, 25mg, Comprimido Secundário 

Amoxicilina + Clavulanato, 1g + 200mg, Frasco-Ampola Secundário 

Amoxicilina+Clavulanato, 500mg + 125mg, Capsula Secundário 

Anlodipina Besilato, 10mg, Comprimido Secundário 

Anlodipina Besilato, 5mg, Comprimido Secundário 

Atenolol, 100mg, Comprimido Secundário 

Atorvastatina 10 Mg Secundário 

Atracurio Besilato, 10mg_Ml, Ampola 5ml Secundário 

Azitromicina, 500mg, Comprimido Secundário 

Azitromicina, 500mg, Frasco-Ampola Secundário 

Bicarbonato Sodio, 8,4%, Frasco 250ml Secundário 

Bisacodil, 5mg, Comprimido Secundário 

Brometo De Pancurônio; 2 Mg_Ml; Solução Injetável Secundário 

Bromoprida, 10mg, Capsula Secundário 

Bromoprida, 5mg_Ml, Ampola 2ml Secundário 

Captopril, 12,5mg, Comprimido Secundário 

Captopril, 25mg, Comprimido Secundário 

Captopril, 50mg, Comprimido Secundário 

Carbamazepina, 200mg, Comprimid Secundário 

Carvedilol, 12,5mg, Comprimido Secundário 

Carvedilol, 25mg, Comprimido Secundário 

Carvedilol, 6,25mg, Comprimido Secundário 

Cefazolina Sodica, 1g, Frasco-Ampola Secundário 

Cefepima, 1g, Po Liofilizado, (Sistema Fechado), Iv Secundário 
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(continua)             

Nome dos Medicamentos Utilizados pelos Pacientes de IC Classificação 

Ciprofloxacino Cloridrato, 500mg, Comprimido Secundário 

Ciprofloxacino, 2mg_Ml, Bolsa 100ml, (Sistema Fechado) Secundário 

Claritromicina, 500mg, Frasco-Ampola, Iv Secundário 

Clindamicina, 150mg_Ml, Ampola 4ml Secundário 

Clonazepam, 2,5mg_Ml, Frasco 20ml, (Solucao Oral) Secundário 

Clonazepam, 2mg, Comprimido Secundário 

Clonidina, 0,1mg, Comprimido Secundário 

Clonidina, 0,2mg, Comprimido Secundário 

*Clopidogrel, 75mg, Comprimido Secundário 

Clordiazepoxido, 25mg, Comprimido Secundário 

Cloreto De Potássio 6% Xpe Fr 100ml Secundário 

Cloreto De Potassio, 19,1%, Ampola 10ml Secundário 

Codeina, 3mg_Ml, Frasco 120ml, (Solucao Oral) Secundário 

Colchicina, 0,5mg, Comprimido Secundário 

Deslanosideo, 0,2mg_Ml, Ampola 2ml Secundário 

Dexametasona, 4mg_Ml, Ampola 2,5ml Secundário 

Dexclorfeniramina, 0,4mg_Ml, Frasco 100ml, (Xarope) Secundário 

Diazepan, 10mg, Comprimido Secundário 

Diazepan, 5mg, Comprimido Secundário 

Diazepan, 5mg_Ml, Ampola 2ml Secundário 

Digoxina, 0,25mg, Comprimido Secundário 

Diltiazen, 60mg, Comprimido Secundário 

Dipirona Sodica, 500mg, Comprimido Secundário 

Dipirona Sodica, 500mg_Ml, Ampola 2ml Secundário 

Dobutamina, 12,5mg_Ml, Ampola 20ml Secundário 

Enalapril Maleato, 10mg, Comprimido Secundário 

Enalapril Maleato, 5mg, Comprimido Secundário 

Enoxaparina, 20mg, Seringa 0,2ml, Sc_Iv Secundário 

Enoxaparina, 40mg, Seringa 0,4ml, Sc_Iv Secundário 

Enoxaparina, 60mg, Seringa 0,6ml, Sc/Iv Secundário 

Enoxaparina, 80mg, Seringa 0,8ml, Sc_Iv Secundário 

Espironolactona, 100mg, Comprimido Secundário 

Espironolactona, 25mg, Comprimido Secundário 

Etomidato, 2mg_Ml, Ampola 10ml Secundário 

Fenitoina Sodica, 100mg, Capsula Secundário 

Fenobarbital, 100mg, Comprimido Secundário 

Fentanila Citrato, 0,05mg_Ml, Frasco-Ampola 10ml Secundário 

Fluconazol, 100mg, Capsula Secundário 

Fluconazol, 2mg_Ml, Bolsa 100ml, (Sistema Fechado) Secundário 

Flumazenil, 0,1mg_Ml, Ampola 5ml Secundário 

Fluoxetina, 20mg, Comprimido Secundário 
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(continua) 

Nome dos Medicamentos Utilizados pelos Pacientes de IC Classificação 

Furosemida, 10mg_Ml, Ampola 2ml Secundário 

Furosemida, 40mg, Comprimido Secundário 

Gabapentina, 300mg, Comprimido Secundário 

Glibenclamida, 5mg, Comprimido Secundário 

Glicerol, 12%, Clister 500ml Secundário 

Glicose, 50%, Ampola 10ml, (Hipertonica) Secundário 

Haloperidol, 5mg, Comprimido Secundário 

Haloperidol, 5mg_Ml, Ampola 1ml Secundário 

Hidralazina, 20mg_Ml, Ampola 1ml Secundário 

Hidralazina, 25mg, Comprimido Secundário 

Hidralazina, 50mg, Comprimido Secundário 

Hidroclorotiazida, 25mg, Comprimido Secundário 

Hidrocortisona, 100mg, Frasco Ampola Secundário 

Hidrocortisona, 500mg, Frasco Ampola Secundário 

Hidroxido Polimaltosado Ferro Iii, 20mg_Ml, Ampola 5ml, Iv Secundário 

Hidroxiureia, 500mg, Capsula Secundário 

Insulina Humana Regular, 100ui_Ml, Frasco-Ampola 10ml Secundário 

Isossorbida Dinitrato, 10mg, Comprimido Secundário 

Isossorbida Dinitrato, 5mg, Comprimido, Sl Secundário 

Isossorbida Mononitrato, 10mg_Ml, Ampola 1ml Secundário 

Isossorbida Mononitrato, 20mg, Comprimido Secundário 

Isossorbida Mononitrato, 40mg, Comprimido Secundário 

Lactulose, 667mg_Ml, Frasco 120ml, (Xarope) Secundário 

Levofloxacina, 500mg, Comprimido Secundário 

Levofloxacina, 5mg_Ml, Bolsa 100ml, (Sistema Fechado) Secundário 

Levotiroxina, 100mcg, Comprimido Secundário 

Levotiroxina, 25mcg, Comprimido Secundário 

Losartana Potassica, 50mg, Comprimido Secundário 

Meropenem 500 Mg Iv (Bloqueado) Secundário 

Meropenem, 1g, Frasco-Ampola, (Sistema Fechado), Iv Secundário 

Metformina, 500mg, Comprimido Secundário 

Metformina, 850mg, Comprimido Secundário 

Metildopa, 500mg, Comprimido Secundário 

*Metilprednisolona Succinato, 500mg, Frasco-Ampola Secundário 

Metoclopramida, 10mg, Comprimido Secundário 

Metoprolol, 1mg_Ml, Ampola 5ml Secundário 

Metronidazol, 5mgml, Bolsa 100ml, (Sistema Fechado), Iv Secundário 

Midazolam, 5mg_Ml, Ampola 10ml Secundário 

Midazolam, 5mg_Ml, Ampola 3ml Secundário 

Morfina Sulfato, 10mg_Ml, Ampola 1ml Secundário 

Morfina, 0,2mg_Ml, Ampola  1ml Secundário 

Neomicina+Bacitracina, 5mg+250ui_G, Bisnaga 15g, (Creme) Secundário 

Nistatina 100000 Ui_Ml 100mg - 50ml Vdr Secundário 

Nitroglicerina, 5 Mg_Ml, Ampola 10 Ml Secundário 

Nitroglicerina, 5 Mg_Ml, Ampola 5 Ml Secundário 

Nitroprusseto De Sódio, 50 Mg, Fr-Ampola Secundário 

Norepinefrina, Bitartarato, 2 Mg_Ml, Ampola 4 Ml Secundário 
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                                                                                                                                   (conclusão) 

Nome dos Medicamentos Utilizados pelos Pacientes de IC Classificação 

Oleo Mineral Puro Fr-100ml Secundário 

Oleo Mineral, Frasco 100 Ml, (Petrolato) Secundário 

Omeprazol 20 Mg Caps Secundário 

Omeprazol,40mg, Fr-Ampola Secundário 

Ondansetrona Cloridrato, 2 Mg_Ml, Ampola 2 Ml Secundário 

Ondansetrona Cloridrato, 2 Mg_Ml, Ampola 4 Ml Secundário 

Paracetamol + Codeina, 500mg + 30mg, Comprimido Secundário 

Paracetamol 500mg Comp Secundário 

Paracetamol, 750mg, Comprimido Secundário 

Piperacilina + Tazobactama, 2g + 250mg, Frasco-Ampola Secundário 

Piperacilina + Tazobactama, 4g + 500mg, Frasco-Ampola Secundário 

Poliestirenossulfonato De Cálcio, 900 Mg_G, Envelope 30g Secundário 

Polimixina B 500.000 Ui Framp Secundário 

Prednisona, 20mg, Comprimido Secundário 

Prednisona, 5mg, Comprimido Secundário 

Prometazina Cloridrato, 25 Mg_Ml, Ampola 2 Ml Secundário 

Propranolol Cloridrato, 40 Mg – Comprimido Secundário 

Ranitidina Cloridrato, 150mg, Comprimido Secundário 

Ranitidina Cloridrato, 25 Mg_Ml, Ampola 2 Ml Secundário 

Simeticona, 40mg, Comprimido Secundário 

Simeticona, 75 Mg_Ml, Suspensão Oral – Gotas Secundário 

Sinvastatina, 10mg, Comprimido Secundário 

Sinvastatina, 20mg, Comprimido Secundário 

Sulfametoxazol + Trimetoprima, 400mg + 80mg, Comprimido Secundário 

Sulfato De Magnesio, 10%, Ampola 10ml Secundário 

Sulfato De Magnesio, 50%, Ampola 10ml Secundário 

Sulfato Ferroso, Comprimido Secundário 

Teicoplanina, 400mg, Frasco-Ampola Secundário 

Tramadol, 50mg, Comprimido Secundário 

Tramadol, 50mg_Ml, Ampola 1ml Secundário 

Tramadol, 50mg_Ml, Ampola 2ml Secundário 

Vancomicina Cloridrato, 500mg, Frasco-Ampola Secundário 

Varfarina Sodica, 5mg, Comprimido Secundário 

Vitamina C, 500mg, Comprimido Secundário 

Vitamina K, 10mg_Ml, Ampola 1ml, (Fitomenadiona), Im_Sc Secundário 

Vitaminas Do Complexo B, Dragea, (B1, B2, B3, B5, B6) Secundário 
Fonte: Sistema MV 2000. 

* medicamentos SUS considerados especiais para determinados tipos de tratamentos, não é o caso da IC, por isso 

foram considerados secundários. 


