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Lima AFC. Custo direto da hemodiálise convencional realizada por
profissionais de enfermagem em hospitais de ensino. [tese livre-docência].
São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015.
RESUMO
Introdução: A assistência ao portador de Doença Renal Crônica (DRC) é
uma das principais áreas que compõem a alta complexidade do Sistema
Único de Saúde e que consome grande volume de recursos financeiros do
orçamento ambulatorial. No Brasil, como ocorre em vários países, a
hemodiálise convencional (HDC) é a modalidade de terapia renal
substutiva (TRS) predominante. Vários procedimentos componentes da
HDC constituem-se em cuidados diretos executados por profissionais de
enfermagem, cujo desconhecimento dos custos pode comprometer a
eficiência das tomadas de decisão em relação à alocação dos recursos
envolvidos. Objetivo: Analisar o custo direto médio (CDM) da HDC,
realizada por profissionais de enfermagem, em três hospitais públicos de
ensino e pesquisa do estado de São Paulo. Método: Trata-se de pesquisa
quantitativa, exploratória, descritiva, do tipo estudos de casos múltiplos, na
qual foram utilizados os custos diretos. O CDM foi calculado multiplicandose o tempo (cronometrado) despendido por profissionais de enfermagem
na execução de procedimentos integrantes da HDC pelo custo unitário da
mão de obra direta, somando-se ao custo dos materiais e
soluções/medicamentos. Para a realização dos cálculos utilizou-se a
moeda brasileira (R$). Resultados: O CDM da HDC em pacientes com
Fístula Artério-Venosa (FAV) foi de R$ 101,92 no Hospital A, R$ 137,98 no
Hospital B e R$ 264,83 no Hospital C e em pacientes com Cateter de
Duplo Lúmen (CDL) de R$ 117,41, R$ 145,87 e R$ 276,01
respectivamente. As médias ponderadas desses valores corresponderam a
R$ 109,67 no Hospital A, R$ 141,93 no Hospital B e R$ 270,42 no Hospital
C. Assim, independentemente da via de acesso, a média ponderada do
CDM da HDC no Hospital C foi 2,47 maior do que a do Hospital A e 1,91
maior do que a do Hospital B que apresentou média ponderada 1,30 maior
que a do Hospital A. Comprovou-se, em cada Hospital, que os
procedimentos “instalação e desinstalação de HDC via FAV” representam
um impacto significativamente menor no CDM da HDC quando
comparados aos procedimentos “instalação e desinstalação de HDC via
CDL” corroborando a preferência pela FAV como um indicativo econômico
favorável para esta modalidade de TRS. Conclusão: O conhecimento
desenvolvido contribuirá para subsidiar o controle dos custos relativos a
HDC possibilitando analisar, sistematicamente, os métodos de trabalho e
os resultados obtidos em hospitais reconhecidos como de boas práticas de
enfermagem.
DESCRITORES: Unidades Hospitalares de Hemodiálise, Enfermagem em
Nefrologia, Custos e Análise de Custo, Benchmarking.

Lima AFC. Direct cost of conventional hemodialysis performed by nursing
professionals in teaching hospitals. [Post-doctoral thesis]. São Paulo
School of Nursing, Universidade de São Paulo; 2015.
ABSTRACT
Introduction: The care of patients with chronic kidney disease (CKD) is
one of the main high complexity areas of the Brazil's Unified Health System
(SUS) consuming large amount of financial resources regarding outpatient
expense budget. In Brazil, as in many countries, conventional hemodialysis
(CHD) is the predominant modality of renal replacement therapy (RRT).
Several procedures of CKD are in direct care performed by nursing
professionals, ignoring that the costs can compromise the efficiency of
decision making regarding the allocation of resources involved. Objective:
To analyze the average direct cost (ADC) of CHD performed by nursing
professionals, in three teaching and research public hospitals of the state of
São Paulo. Methodology: This is a quantitative, exploratory, descriptive
research approaching multiple case-studies, in which the direct costs were
used. The ADC was calculated by multiplying the time (clock rated) spent
by nursing professionals in the implementation of procedures of CHD by
the unit cost of direct workforce, added to the cost of materials and
solutions /medication. For better control of calculation the Brazilian
currency was used (R$). Results: The ADC related to CHD in patients with
arteriovenous fistula (AVF) was R$ 101.92 in Hospital A,
R$ 137.98 in
Hospital B and R$ 264.83 in Hospital C. In patients with Dual Lumen
Catheter (DLC) it was R$ 117.41, R$ 145.87 and R$ 276.01, respectively.
The weighted average of these values corresponded to
R$ 109.67 in
Hospital A, R$ 141.93 in Hospital B and R$ 270.42 in Hospital C. Thus,
regardless of the access via, the weighted average ADC of the CHD in
Hospital C was 2.47 higher than the Hospital A and 1.91 higher than the
Hospital B that presented and ATC 1.30 higher than the Hospital A. It was
observed that in each hospital, the procedures "installation and uninstall of
CHD via AVF” represent a significantly lower impact on the ADC of the
CHD when compared to the procedures” installation and uninstallation CHD
via DLC " confirming the preference for AVF as a favorable economic
indicator for this type of SRT. Conclusion: The acquired knowledge will
contribute to support the control of costs for the CHD enabling
systematically the analysis, methods of work as well as the results obtained
in hospitals recognized with good nursing practices.
KEYWORDS: Hemodialysis Units, Hospital, Nephrology Nursing, Costs
and Cost Analysis, Benchmarking.

Lima AFC. Costo directo de la hemodiálisis convencional realizada por los
profesionales de enfermería en los hospitales de enseñanza. [Tesis de
pos-doctorado]. São Paulo: Escuela de Enfermería de la Universidad de
São Paulo; 2015.
RESUMEN
Introducción: La atención a los pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) es una de las principales áreas que compone la alta complejidad del
sistema de salud único en Brasil y que consume gran cantidad de recursos
financieros del costo ambulatoria. En Brasil, como en muchos países, la
hemodiálisis convencional (HDC) es la modalidad de terapia renal
substitutiva (TRS) predominante. Varios procedimientos del HDC están
bajo el cuidado directo realizado por los profesionales de enfermería, cuyo
desconocimiento de los costos puede comprometer la eficacia de la toma
de decisiones respecto a la asignación de los recursos involucrados.
Objetivo: Analizar el coste directo medio (CDM) de la HDC realizada por
profesionales de enfermería en tres hospitales públicos de la enseñanza e
investigación en el estado de São Paulo. Método: Se trata de estudio
cuantitativo, exploratorio, descriptivo, tipo de investigación de varios casos
en los que se utilizaron los costos directos. La CDM se calculó
multiplicando el tiempo (cronometrado) dedicado por los profesionales de
enfermería en la aplicación de procedimientos parte del proceso de HDC
por el costo unitario de la mano de obra directa, añadiendo al coste de los
materiales y soluciones / drogas. Para los cálculos se utilizó la moneda
brasileña (R$). Resultados: El CDM de la HDC en pacientes con fístula
arteriovenosa (FAV) fue de R$ 101,92 en el Hospital A, R$ 137,98 en el
Hospital B y R$ 264,83 en el Hospital C y en pacientes con catéter de
doble lumen (CDL) de R$ 117,41, R$ 145.87 y R$ 276.01,
respectivamente.
Las medias
ponderadas
de estos
valores
correspondieron a R$ 109,67 en el Hospital A, R$ 141,93 en el Hospital B y
R$ 270,42 en el Hospital C. Por lo tanto, independientemente de la vía de
acceso, las medias ponderadas del CDM de la HDC en el Hospital C fue
2,47 mayor que el Hospital A y 1,91 mayor que el Hospital B que presentó
un CDM 1,30 mayor que el Hospital A. En cada hospital se ha demostrado,
que los procedimientos de “instalación y desinstalación del HDC a través
de la FAV” representa un impacto significativamente menor en el CDM de
la HDC en comparación con los procedimientos de" instalación y
desinstalación del HDC a través de CDL”, corroborando la preferencia por
FAV como un indicador económico favorable para este tipo de TRS.
Conclusión: El conocimiento desarrollado ayudará a apoyar el control de
costes para la HDC posibilitando analizar sistemáticamente los métodos de
trabajo y los resultados obtenidos en los hospitales reconocidos con
buenas prácticas de enfermería.
DESCRIPTORES: Unidades de Hemodiálisis en Hospital, Enfermería en
Nefrología, Costos y Análisis de Costo, Benchmarking.
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Atuei no Serviço de Hemodiálise do Hospital Universitário
da Universidade de São Paulo (HU-USP), desde a sua inauguração,
em 1992, tendo participado da organização dos recursos estruturais,
da previsão dos recursos materiais e do delineamento dos
protocolos

assistenciais

requeridos

para

o

atendimento

de

portadores de doença renal crônica e aguda, com indicação de
realização de hemodiálise convencional (HDC).
Na condição de enfermeiro assistencial, Responsável
Técnico junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e,
posteriormente, como Diretor da Divisão de Enfermagem Clínica,
assumi a responsabilidade, compartilhada com outros profissionais
do Serviço de Hemodiálise, pela contínua avaliação e adequação
dos recursos humanos, materiais e estruturais.
Apesar de não possuirmos o conhecimento dos gastos do
HU-USP relativos à aquisição da maioria dos materiais e
soluções/medicamentos específicos utilizados na terapia dialítica,
nos empenhávamos para ter acesso a conhecimentos técnicocientíficos atualizados que embasassem as nossas argumentações
assegurando a manutenção/melhoria da qualidade sem perder de
vista aspectos relativos à viabilidade econômica. Nesta perspectiva,
contribuímos,

em

vários

momentos,

com

a

gerência

do

Departamento de Enfermagem e do Serviço de Compras da
Instituição

na

tomada

de

decisão

em

relação

à

adoção,

descontinuidade e estabelecimento de requisitos mínimos de
qualidade de insumos, imprescindíveis à consecução da HCD.
Ao

iniciar

minhas

atividades,

como

docente

do

Departamento de Orientação Profissional da Escola de Enfermagem
da USP, propus o Projeto Principal “Gerenciamento do custo da
assistência em Saúde e em Enfermagem”, no qual a presente Tese
se insere. Esta pesquisa articula o conhecimento que adquiri na área
de enfermagem em nefrologia, especificamente no que diz respeito a
assistência ao portador de

doença renal crônica e aguda em

programa de HDC, com o conhecimento que tenho aprendido,
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desenvolvido e aprimorado em relação ao gerenciamento de custos
dos procedimentos hospitalares.
Espero que os resultados obtidos auxiliem os gerentes
hospitalares, responsáveis técnicos e profissionais de enfermagem,
a detectar ineficiências e desperdícios; intervir no processo produtivo
para a alocação racional dos recursos humanos, materiais,
estruturais e econômicos disponíveis nos Centros de Diálise e
subsidiem negociações, a partir das diferentes realidades estudadas,
entre os hospitais que realizam a HDC e as respectivas fontes
financiadoras.

1

INTRODUÇÃO
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A elevação na prevalência de portadores de doença renal
crônica (DRC) tem se constituído em um importante problema de
saúde pública mundial(1-5), semelhantemente ao que ocorre no
Brasil(6), e sua incidência tem aumentado, progressivamente, em
razão do crescimento no número de indivíduos diabéticos,
hipertensos e do envelhecimento populacional(1,4-5).
Nas últimas décadas, frente a essa problemática, os
profissionais de saúde têm direcionado atenção crescente à
ocorrência de DRC que está associada com significativa morbidade,
mortalidade e tratamentos de custos elevados(2,6-11) que impactam,
substancialmente, nos orçamentos de saúde pública e nos
programas de assistência à saúde de muitas instituições em vários
países(12-13).
A Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI),
patrocinada pela National Kidney Foundation americana, publicou,
em 2002, importante diretriz sobre DRC compreendendo sua
avaliação, classificação e estratificação de risco(14). Propôs a
definição de DRC baseada nos componentes anatômico ou
estrutural (marcadores de dano renal); funcional (de acordo com a
taxa de filtração glomerular - TFG) e temporal. A partir do
estabelecimento dessa diretriz é considerado portador de DRC
qualquer indivíduo que, independente da causa, apresente TFG < 60
ml/min/1,73m2 ou TFG > 60 ml/min/1,73m2 associada, pelo menos, a
um marcador de dano renal parenquimatoso (como exemplo,
proteinúria) há pelo menos três meses.
Então, de acordo com a TFG (ml/min/1,73m2), a DRC
pode ser classificada em Estágio 1: lesão renal com TFG ≥ 90 e
proteinúria presente; Estágio 2: lesão renal com TFG 60-89 e
proteinúria presente; Estágio 3A: lesão renal com TFG 45-59 e
proteinúria presente ou ausente; Estágio 3B: lesão renal com TFG
30-44 e proteinúria presente ou ausente; Estágio 4: lesão renal com
TFG 15-29 e proteinúria presente ou ausente e Estágio 5: falência
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funcional renal, estando ou não em TRS, TFG <15 e proteinúria
presente ou ausente(14).
Estudiosos
classificação

para

brasileiros
padronizar

destacam
a

a

utilidade

terminologia

e

desta

facilitar

a

comunicação entre os profissionais de saúde envolvidos no cuidado
ao paciente com DRC, apesar de ainda não terem sido
desenvolvidos

estudos

epidemiológicos

empregam no cenário nacional

abrangentes

que

a

(15)

.

Nessa perspectiva, para uma abordagem correta da DRC,
em termos de políticas públicas de saúde, autores explicitam a
necessidade de se avançar mais no conhecimento da sua magnitude
no país, realizando estudos epidemiológicos nos âmbitos regional e
nacional, ponderando não ser razoável ter que recorrer às
estatísticas de outros países com populações e sistemas de saúde
tão distintos do nosso(16).
A evolução da DRC depende da qualidade do tratamento
ofertado em seus estágios iniciais, pois o diagnóstico precoce, o
encaminhamento imediato para acompanhamento nefrológico e a
implementação de medidas que retardem a sua progressão
preservando a função renal, aliadas ao diagnóstico e tratamento das
suas complicações e comorbidades, são estratégias fundamentais(1718)

que repercutem, favoravelmente, na redução dos custos elevados

relativos ao manejo da doença em seus estágios mais avançados.
Conforme o estágio da DRC o tratamento pode ser
conservador, com o uso de dieta e medicamentos; dialítico, por meio
da hemodiálise (HD) ou diálise peritoneal (DP) (intermitente,
ambulatorial contínua, automatizada), ou pela realização de
transplante renal (doador vivo ou doador-cadáver)(18).
A opção por uma das modalidades de diálise tem sido
influenciada por fatores como características individuais e clínicas do
paciente no início do tratamento, preferências do paciente e dos
médicos

por

ele

responsáveis,

bem

como

sua

localização

geográfica(19). Entretanto, a complexidade da DRC e o impacto
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devastador que ela provoca na família são indicadores da
necessidade de uma abordagem que privilegie, além dos aspectos
médicos, o processo educativo e o preparo para a Terapia Renal
Substitutiva (TRS), com o apoio de uma equipe multidisciplinar(17).
Constata-se que a diálise tem sido, mundialmente, o
método tradicionalmente adotado para o tratamento da DRC por
quase quatro décadas(20). Os avanços nos procedimentos dialíticos e
na padronização de rotinas clínicas têm contribuído, cada vez mais,
para

aumentar

Independentemente

a

sobrevida
da

dos

modalidade

portadores
terapêutica

de

DRC.

adotada,

os

conceitos de diálise vigentes reiteram que todas elas devem atingir
resultados semelhantes a longo prazo(21).
Em 2009, cerca de 1,7 milhões de pacientes com DRC
sobreviviam, em todo o mundo, graças à realização de HD(22). No
Brasil, nesse mesmo ano, cerca de 95 mil portadores de

DRC

dependiam de diálise ou do transplante renal(23) e a grande maioria
dos mais de 350 mil norte-americanos com essa doença era tratada
em Unidades de Diálise(21).
Autores afirmam que, no contexto nacional, as ações
terapêuticas

destinadas

à

DRC

se

restringem,

quase

que

exclusivamente, ao seu estágio mais avançado, quando se torna
necessária a indicação de uma das modalidades de TRS (HD, DP,
transplante renal com doador vivo ou doador cadáver)(24).
Os custos relativos às TRS são muito altos e, apesar dos
recursos envolvidos, muitos brasileiros ainda não têm acesso a
essas terapias. Nesta perspectiva, a DRC pode ser comparada a um
enorme iceberg, correlacionando-se a ponta que se projeta acima do
nível do mar aos pacientes em TRS e a parte submersa, de
dimensão muito maior e desconhecida, aos portadores de DRC em
seus diferentes estágios(17).
Devido à demora no diagnóstico, os pacientes já chegam
aos serviços de saúde em estado crítico, precisando de tratamentos
mais complexos, que podem comprometer a sua qualidade de vida.
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Ao longo dos anos portadores de doença renal crônica terminal
(DRCT) têm enfrentado a falta de vagas para realização de HD em
clínicas e hospitais. Assim, muitos precisam percorrer longas
distâncias para ter acesso a essa modalidade terapêutica, o que
dificulta a adesão ao tratamento e aumenta a incidência de óbitos(23).
A assistência ao portador de DRC é uma das principais
áreas que compõem a alta complexidade do Sistema Único de
Saúde (SUS) e consome grande volume de recursos financeiros do
orçamento ambulatorial. No Brasil, como ocorre em vários países, a
hemodiálise convencional (HDC) é a modalidade de TRS mais
utilizada requerendo investimentos no desenvolvimento de novas
tecnologias e na qualificação permanente dos profissionais de
saúde.
Desde 2000 a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN)
tem realizado um censo nacional, anual, dos pacientes com DRC em
programa crônico de diálise. Os censos fundamentam-se em
informações fornecidas, voluntariamente, pelos Centros de Diálise
(CDs) cadastrados na SBN. Tais informações têm favorecido o
aprimoramento

do

conhecimento

de

diversos

aspectos

epidemiológicos dos pacientes em tratamento dialítico crônico no
país e subsidiado o diálogo com os vários setores envolvidos no
provimento desse tratamento e na orientação do planejamento da
assistência prestada(25).
O Censo Brasileiro de Diálise (CBD)-2011, que contou
com a participação de 353 (54,9%) Centros com programa dialítico
crônico, percentual semelhante ao de 2010, porém inferior ao de
2009, ano em que aproximadamente 66% dos Centros responderam
ao Censo, estimou que 91.314 (42.629 em 2000, 92.091 em 2010)
pacientes estavam em diálise. Para a maioria (85%) dos pacientes, o
tratamento foi pago com recursos provenientes do SUS. As
estimativas de prevalência e incidência foram, respectivamente, de
475 e 149 pacientes em diálise por milhão da população. Entre
prevalentes, 90,6% estavam em programa de HD demonstrando a
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predominância, dessa modalidade de TRS, com o passar dos anos.
Neste ano estimou-se que 28.680 (18.972 em 2010) portadores de
DRCT iniciariam tratamento dialítico(26).
Dados do CBD-2012(27) e CBD-2013(28) evidenciaram,
simultaneamente, a existência de 97.586 e 100.397 pacientes em
tratamento dialítico crônico em 651 e 658 CDs cadastrados ativos.
Em 2012, 39,1% CDs participaram do Censo preenchendo um
formulário, com um total de 38.198 pacientes respondentes. Em
2013, 50,8% dos CDs ativos integraram o Censo, com 50.961
pacientes respondentes.

De acordo com a fonte pagadora

prevaleceu, tanto em 2012 como em 2013, o financiamento do SUS
correspondendo a 84%(27-28).
Reitera-se que as terapêuticas dialíticas integram área
prioritária de alta complexidade do SUS sendo definida como um
conjunto de procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto
custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde
(atenção básica e de média complexidade)(29).
Os procedimentos de alta complexidade encontram-se
relacionados na Tabela de Procedimentos do SUS, em sua maioria
no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e estão, também, no
Sistema

de

Informações

Ambulatoriais

(SIA)

em

pequena

quantidade, mas com impacto financeiro extremamente alto, como é
o caso dos procedimentos dialíticos(29).
Vários procedimentos componentes da HDC constituemse em cuidados diretos realizados por profissionais de enfermagem,
cujos custos são desconhecidos. Por isso as tomadas de decisão,
em relação à eficiência alocativa dos recursos disponíveis, o
estabelecimento de uma base racional para subsidiar a negociação
referente

ao

adequado

repasse

financeiro

junto

às

fontes

financiadoras e o planejamento relativo a investimentos futuros
podem ser seriamente comprometidos.
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É consenso que o aumento da expectativa de vida implica
em maiores gastos com a saúde uma vez que as demandas por
assistência tornam-se mais complexas requerendo tecnologias e
procedimentos de custos elevados. Assim, procedimentos de alto
custo/complexidade implicam tanto no desenvolvimento de novas
tecnologias,

pelas

indústrias

de

equipamentos,

quanto

na

qualificação dos profissionais que os realizam(30) como é o caso da
HDC.

1.1

A HEMODIÁLISE CONVENCIONAL (HDC)

A HDC consiste na remoção de solutos urêmicos,
anormalmente

acumulados,

restabelecimento

do

e

equilíbrio

excesso
eletrolítico

de
e

água

para

ácido-base

o
do

organismo. Baseia-se na transferência de solutos e líquidos através
de uma membrana artificial semipermeável que separa os
compartimentos sanguíneos e os das soluções de diálise (dialisato)
no interior do hemodialisador(31).
O hemodialisador ou dialisador é um tubo com quatro
entradas, duas comunicando-se com o compartimento do sangue e
duas com o compartimento do dialisato, ambos separados pela
membrana artificial semipermeável(32). Dentre os modelos mais
utilizados estão os fabricados com fibras capilares, nos quais o
sangue flui através de numerosos capilares ocos que são banhados,
externamente, pelo dialisato. As membranas das fibras capilares
podem ser de cuprofano, polissulfona, acetato de celulose,
acrilonitrila, entre outros materiais, sendo o tipo do material de
fabricação determinante para o processo de biocompatibilidade(31).
O transporte de solutos e líquidos ocorre por difusão,
convecção e/ou adsorção. A difusão é a transferência dos solutos do
compartimento mais concentrado (compartimento sanguíneo) para o
menos concentrado (compartimento do dialisato). Durante a
realização da HDC a difusão é responsável por 90% da retirada de
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solutos. A convecção resulta na passagem de ultrafiltrado plasmático
e de solutos de baixos e médios pesos moleculares, de um lado a
outro da membrana, pela geração de um gradiente pressórico
exercido sobre a superfície dialisadora, ou seja,

diferença de

pressão hidráulica ajustável na máquina para HD (rim artificial). A
adsorção depende da existência de locais de ligação em certas
membranas de diálise, permitindo a retirada de moléculas de
tamanho médio por afinidade da membrana(33).
Cabe ressaltar que a membrana semipermeável permite a
passagem de moléculas de pequeno peso, como exemplos,
eletrólitos, uréia, creatinina, potássio, mas impede a transferência de
moléculas maiores, tais como, proteínas séricas, elementos
figurados do sangue, bactérias e vírus. Esta transferência ocorre
tanto no sentido do sangue para o dialisato (toxinas, creatinina,
acido úrico) como no sentido contrário (cálcio e bicarbonato para o
sangue hipocalêmico e acidótico de paciente urêmico)(31).
O êxito da HDC depende da adequação do acesso
vascular (AV)(31-33) que precisa apresentar facilidade de utilização,
bom fluxo sanguíneo, baixa resistência no retorno venoso,
durabilidade

garantida

e

baixa

probabilidade

de

acidentes

hemorrágicos, coagulação e infecção(31).
Geralmente o AV é escolhido, previamente, conforme a
avaliação individual de cada paciente, podendo ser obtido com a
inserção de um cateter (Cateter Venoso Central de Curta
Permanência, Cateter Venoso Central de Longa Permanência e
Catéter de Tenkoff), criação cirúrgica de Fístula Artério-Venosa
(FAV) e implantação de próteses (Enxertos Artério-Venosos EAV)(34).
A FAV é o AV permanente de eleição em pacientes em
programa de HDC crônica e os cateteres de duplo lúmen (CDL) por
canulação percutânea (veia jugular ou subclávia) são classicamente
utilizados como AV temporários, principalmente nos pacientes com
necessidade de HD aguda(31). O uso de CDL como AV permanente
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pode ocorrer nos casos em que os pacientes não apresentam
possibilidade de outras vias à circulação sanguínea(35).
Considerada o acesso permanente ideal a FAV possui a
melhor frequência de utilização em cinco anos e, durante este
período, requer menos intervenções que outros métodos de AV(36).
O incremento da utilização do AV constitui um desafio
constante para os nefrologistas clínicos, nesta direção a FAV têm
preferência sobre os EAV e estes têm preferência sobre os CDL(37).
Para a realização da HD* um circuito extracorpóreo composto de linha (equipo) arterial, dialisador e linha (equipo)
venosa - é adaptado a uma máquina constituída de painéis com
dispositivos

eletrônicos

que

monitorizam

e

controlam,

continuamente, a circulação sanguínea e a circulação do dialisato(38),
conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Sessão de HDC em paciente portador de FAV

* Fonte: Ilustração do https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi
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A máquina de HD moderna consiste em bomba de
sangue (que impulsiona o fluxo sanguíneo, de 350 a 450 ml/minuto,
a partir da via “arterial” do AV para o interior do dialisador e deste,
depois de filtrado, para o AV pela via “venosa”), sistema de liberação
do dialisato (fluxo de 500 a 800 ml/minuto) e monitores de segurança
(relativos aos circuitos sanguíneo e do dialisato)(32).
Entre as características requeridas da máquina de HD
evidencia-se: sistema volumétrico de mistura do dialisato; operação
com acetato e bicarbonato; variação do fluxo do dialisato (300, 500,
800 ml/minuto); controle da temperatura do dialisato; dispositivo para
consumo de bicarbonato em pó; escalas que monitorizam a
condutividade

do

dialisato;

ultrafiltração

(UF)

sequencial

automatizada; controle volumétrico de UF por sistema fechado;
operação com dialisadores de qualquer tipo, bomba de heparina
com programação para infusão contínua; monitor de pressão arterial
(negativa), pressão venosa (positiva) e pressão transmembrana do
sistema extracorpóreo; dispositivo de rompimento de fibras do
dialisador e presença de sangue no líquido ultrafiltrado; alarmes
sonoros e visuais, interrompendo automaticamente a HD em
situações de risco ao paciente; dispositivo que impede a operação
do modo de diálise enquanto a máquina estiver em programa de
limpeza e vice-versa; tela interativa de fácil operação e visualização
com alta definição de imagens e cores de todos os parâmetros do
tratamento dialítico; eficiência em diálise standard, sequencial e
curta duração, timer para determinação do início automático de
enxágue e entrada para conexão com uma central de computador
online(39).
O contato contínuo e íntimo do sangue com o interior do
circuito extracorpóreo acarreta risco de formação de coágulos, pois
suas

superfícies,

apesar

de

possuírem

atributos

de

biocompatibilidade, exibem um grau variado de trombogenicidade.
Portanto, a anticoagulação é recomendada aos pacientes durante a
HD, exceto àqueles que possuam contra-indicações clínicas(34).
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Para prevenção da coagulação do sangue durante a
circulação extracorpórea na HD a heparinização sistêmica é
amplamente utilizada(20), pois evita a formação de coágulos no
circuito e aumenta a eficiência dos dialisadores, mesmo após
reprocessamentos sucessivos(34).
Pacientes em programa de HDC são vulneráveis a
contaminantes (alumínio, cálcio, cloro, cloraminas, cobre, fluoretos,
magnésio, nitratos, sódio, sulfato e zinco, além de bactérias e
endotoxinas) presentes na água utilizada para preparação do
dialisato ou para o reprocessamento do circuito extracorpóreo(40).
Por serem expostos a grandes quantidades de água, não terem
barreiras adequadas nem poderem eliminar tais contaminantes, a
água utilizada deve apresentar padrões de qualidade(40) exigidos
pela Portaria n.º 82 do Ministério da Saúde de 03/01/2000(41) e
Resoluções da Diretória Colegiada n.º 154 de 15/06/04(42) e n.º 33
de 03/06/08(43).
Conforme dispõe a Resolução da Diretória Colegiada RDC nº 154 dialisadores e linhas arteriais e venosas devem ser
tratadas como um conjunto único para fins de controle de reuso e de
descarte. O conjunto pode ser reutilizado para o mesmo paciente até
12 vezes, quando for utilizado reprocessadores que medem apenas
o volume interno (priming) do dialisador, ou até 20 vezes quando
utilizada máquina automática de reprocessamento, devidamente
registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
que realize o teste de integridade das fibras do dialisador(42).
O controle de peso pré e pós-diálise deve ser rotina nos
CDs para a monitorização da relação entre o ganho interdialítico,
condicionado pela da ingestão de líquidos e alimentos ricos em
sódio, e a perda de peso programada na máquina de HD por meio
da taxa de UF. Durante a sessão de HD o controle adequado do
pulso e da pressão arterial (PA) é vital para detecção precoce de
qualquer alteração hemodinâmica do paciente, pois podem ocorrer
complicações clínicas, na maioria das vezes de baixo risco, como
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exemplos, hipotensão ou hipertensão arterial, cefaleia, náuseas e
vômitos, crise convulsiva, febre e calafrios. Há a possibilidade de
sucederem eventos de maior gravidade, porém raros, como embolia
gasosa, hemólise, coagulação do sistema extracorpóreo e ruptura do
dialisador(31).
Assim, recomenda-se atenção especial, principalmente
por parte dos profissionais de enfermagem, aos monitores e alarmes
da máquina para HD(31), visto que possíveis alterações serão
detectadas e evidenciadas por intermédio da liberação de alarmes
sonoros e visuais, demandando intervenções imediatas à sua rápida
resolução(38).
Decorrente da vivência na condição de enfermeiro no
Serviço de Hemodiálise do Hospital Universitário da Universidade de
São Paulo (HU-USP), inicialmente na assistência e, logo em
seguida, também como Responsável Técnico junto a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, o pesquisador teve a oportunidade
de coordenar a organização do Manual de Procedimentos(44) do
Serviço, continuamente atualizado de acordo com as melhores
evidências disponíveis na literatura e disposições legais em vigor, e
produzir artigo científico(45) que foi adotado para fundamentar a
síntese dos cuidados de enfermagem pré, trans e pós-diálise
apresentados a seguir.
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Quadro 1 - Cuidados de enfermagem pré, trans e pós-diálise destinados
aos pacientes em programa de HDC - São Paulo-SP, Brasil,
2014
Cuidados pré-diálise
- Orientar o paciente quanto ao seu tratamento, ajudando-o a compreender que o
alcance de bons resultados dependerá da sua cooperação e participação efetiva,
- Alertar o paciente e seus familiares para comunicar
problema/necessidade/dúvida em relação à doença e ao tratamento;

qualquer

- Orientar, explicar e discutir o regime terapêutico e suas implicações para a
qualidade de vida do paciente e seus familiares;
- Encorajar o paciente a assumir a manutenção do controle do regime terapêutico;
- Orientar e observar a realização da lavagem das mãos de todos os pacientes
com água e sabão;
- Verificar a PA, com o paciente em pé, e a frequência cardíaca (FC);
- Verificar o peso e calcular a diferença em relação ao peso seco (variação de
peso interdialítico);
- Se paciente com FAV: observar a lavagem do braço da fístula com água e sabão
e reorientar se necessário;
- Se o paciente com CDL: observar aspecto externo do curativo do local de
inserção do cateter e reorientar quanto aos cuidados com o mesmo sempre que
necessário;
- Preparar o circuito extracorpóreo para instalação da HD (material reprocessado);
- Preparar o circuito extracorpóreo para instalação da HD (material novo - 1º uso);

- Instalar a HD em pacientes portadores de FAV;
- Monitorar condições do local da FAV
- Monitorar condições do local de inserção do CDL e, caso necessário, trocar o
curativo do local de inserção;
- Instalar a HD em pacientes portadores de CDL;
- Fazer anotações descritivas e gráficas em impressos próprios.

Cuidados trans-diálise
- Proporcionar ambiente tranquilo, harmonioso e confortável;
- Oferecer apoio emocional sempre que necessário;
- Proporcionar e estimular a realização de atividades recreativas;
- Possibilitar/encorajar a exposição de sentimentos;
- Observar a forma de comunicação verbal e não verbal;
- Observar, constantemente, o paciente atentando para ocorrência de possíveis
reações;
- Administrar medicamentos, sangue ou derivados conforme prescrição médica;
- Administrar e repor líquidos durante a HD;
- Monitorizar parâmetros da máquina de HD;
- Controlar PA no início da sessão de HD e de hora/hora ou com a devida
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frequência para corresponder à condição clínica de cada paciente;
- Comunicar ao médico quando o AV não for suficiente para manter o fluxo
sanguíneo adequado (evitando assim a coagulação do sistema e a insuficiente
depuração sanguínea);
- Desinstalar a HD em pacientes portadores de FAV;
- Realizar curativo ocluso-compressor no local de retirada das agulhas de FAV;
- Desinstalar a HD em pacientes portadores de CDL;
- Heparinizar os lúmens do cateter, trocar o curativo no local de inserção (caso não
tenha sido trocado previamente à instalação) e aplicar curativo oclusivo nas vias
do cateter;
- Orientar paciente e seus familiares quanto aos cuidados com o local da FAV;
- Orientar paciente e seus familiares quanto aos cuidados com o local de inserção
do CDL;
- Orientar paciente e seus familiares em relação aos sinais/sintomas de infecção;
- Fazer anotações descritivas e gráficas em impressos próprios.

Cuidados pós-diálise
- Observar o estado geral do paciente e comunicar intercorrências;
- Verificar PA, com o paciente em pé, e FC;
- Verificar o peso pós-diálise e orientar quanto aos cuidados necessários caso não
estiver de acordo com o peso seco;
- Reforçar junto ao paciente e seus familiares às orientações quanto à importância
do controle da ingestão de líquidos e alimentos ricos em sódio;
- Realizar limpeza, desinfecção e armazenamento do circuito extracorpóreo;
- Realizar limpeza externa e desinfecção química da máquina de HD;
- Realizar desinfecção térmica da máquina de HD;
- Fazer anotações descritivas e gráficas em impressos próprios
Fonte: Adaptado do Manual de Procedimentos do Serviço de Hemodiálise do HU-USP
(45)
de Lima, Fuzii, Pinho, Melo, Hashimotol .

(44)

e

A experiência clínica adquirida pelo pesquisador no
Serviço de Hemodiálise, bem como o conhecimento advindo da
participação em eventos técnico-científicos da área de Nefrologia,
possibilitaram-lhe compreender que o programa de HDC pode
provocar impactos físicos, emocionais e sociais, de intensidade
variada, na vida do portador de DRC e nas vidas de seus
familiares/entes queridos.
Por isso considera-se imprescindível aos enfermeiros, nos
períodos pré, intra e pós-diálise, a condução assertiva do Processo
de Enfermagem, enquanto importante instrumental tecnológico, para
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avaliar as condições físicas, emocionais e cognitivas dos pacientes
sob a responsabilidade, técnico-científica e ético-política, dos
profissionais da equipe de enfermagem a fim de estabelecer os
diagnósticos de enfermagem mais apurados; definir as metas a
serem alcançadas, a curto, médio e longo prazos, juntamente com o
paciente e seus familiares, e prescrever as intervenções a serem
desenvolvidas, conjuntamente, para a obtenção dos melhores
resultados possíveis tendo em vista a otimização dos recursos
disponíveis, porém não ilimitados.
Assegurados esses elementos constitutivos do processo
de cuidar de portadores de DRCT e Lesão Renal Aguda (LRA) em
programa de HD, em cenários avaliados e reconhecidos como de
boas práticas, os resultados do paciente servirão como critério para
o julgamento do sucesso de uma determinada intervenção de
enfermagem e descreverão o estado, os comportamentos, as
reações e os sentimentos do mesmo, em resposta ao cuidado
proporcionado(46).
Nesse prisma, a melhoria contínua dos cuidados de
enfermagem estará diretamente relacionada à adequação quantiqualitativa dos profissionais, com os investimentos - institucionais e
pessoais - que propiciam o acesso às melhores oportunidades de
capacitação e com a presença de condições de trabalho que
possibilitem

o

exercício

profissional

e

o

atendimento

das

necessidades e expectativas do paciente/cliente e seus entes
queridos(47). Evidentemente, o alcance dessas condições dependerá
da política de recursos humanos de cada instituição de saúde assim
como da disponibilidade de recursos financeiros que permitam a sua
exequibilidade.
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JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO

O aspecto mais comum da análise do desafio do
financiamento da Saúde no Brasil é o da insuficiência dos recursos
financeiros para se construir um sistema público universal. De
acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) é fato que se gasta pouco em Saúde no país, tornandose necessário o aumento dos gastos, contudo, salienta-se a
importância da criação de uma consciência interna, no SUS, no que
concerne à melhoria da qualidade do gasto(48).
Questões econômicas relativas aos custos na prática
clínica, bem como a busca pela eficiência, assumem papel de
destaque no contexto das instituições de saúde, públicas ou
privadas, que frequentemente contam com recursos limitados
exigindo dos gestores a busca contínua pela qualidade associada à
utilização racional dos recursos(49).
Relatório sobre o desempenho hospitalar brasileiro,
publicado em 2009, indicou os hospitais como o centro do sistema
de saúde, liderando a prestação de serviços, empregando 56% dos
profissionais da saúde e constituindo centros de treinamento e
ambiente principal de desenvolvimento e de adoção de novas
tecnologias. Na época, os hospitais respondiam por 70% dos
atendimentos de emergência, 27% do atendimento ambulatorial e
por quase todas as internações. Para tanto recebiam 67% de todo o
gasto total com saúde e 70% dos gastos públicos na área. Por ser o
maior destinatário de gastos dentro do sistema de saúde, a maioria
financiada pelo dinheiro público, a contenção do aumento dos gastos
vem se tornando tema importante para a política de saúde em todos
os níveis de governo(50).
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Cada vez mais, a elevação dos custos tem se constituído
em foco de atenção dos gestores hospitalares, profissionais de
saúde e das fontes pagadoras da assistência. Os hospitais do SUS
têm enfrentado dificuldades para gerirem recursos escassos
resultantes da diminuição dos gastos federais com saúde, frente às
demandas crescentes da população(51).
Por sua vez, o Sistema de Saúde Suplementar também
enfrenta grandes dificuldades financeiras, sem poder repassar seus
aumentos de custos para os preços, devido a fatores relacionados à
competitividade do mercado, à pressão da sociedade e dos planos
de saúde e a certo controle de preços do governo(52).
Então, determinar os custos hospitalares pode auxiliar na
definição do preço e da venda de serviços; na tomada de decisão
para

aquisição

de

novos

investimentos

e

tecnologias;

no

estabelecimento dos custos e dos lucros de um dado período e no
cálculo do valor e custo de estoque de materiais e medicamentos
para formação do preço e venda(53).
Para avaliar o crescimento quantitativo e financeiro das
unidades hospitalares são ações estruturais conhecer e analisar os
custos dos serviços de saúde, dos tratamentos e dos procedimentos
realizados; negociar a tabela de preços e remuneração; alocar os
recursos de modo eficiente e identificar ineficiências/desperdícios no
processo produtivo(54).
Gastos crescentes na área hospitalar, associados à
escassez de recursos financeiros, têm aumentado a ênfase na
relevância do controle de custos. Os hospitais vêm sendo
pressionados a reestruturarem suas políticas de gestão a fim de
garantir sua sobrevivência e, com isso, o controle dos custos
representa estratégia fundamental(55).
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Ressalta-se que os serviços de saúde são caros e os
gastos em Saúde são altos e crescentes em virtude da transição
demográfica

(envelhecimento

populacional

e

aumento

da

longevidade); da transição epidemiológica (doenças crônicas,
doenças infecciosas reemergentes e emergentes - principalmente
em países em desenvolvimento); do processo de incorporação
tecnológica constante (tecnologias de maior densidade e de maiores
custos) decorrente do aumento das expectativas da população e dos
profissionais de saúde em relação às novas soluções sanitárias
criando um ambiente propício à incorporação de tecnologias, muitas
vezes sem efetividade comprovada(48).
A

maneira como um hospital utiliza

os

recursos

disponíveis para produzir tratamentos e serviços é decisiva visto
que, a aplicação inadequada de recursos, impede a prestação
eficiente de serviços, compromete a qualidade e resulta em custos
mais elevados(50).
Em se tratando da saúde pública brasileira, corrobora-se
a necessidade de melhoria da gestão de custos dos hospitais
universitários que prestam assistência agregando atividades de
ensino e de pesquisa(56). Esses hospitais são credenciados pelos
Ministérios da Saúde e da Educação para o atendimento à saúde e
participam da formação de estudantes de graduação e pósgraduação. A partir de 2004, passaram a ser “contratualizados” pelo
Ministério da Saúde, isto é, passaram a firmar um contrato com o
gestor (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), no qual são
estabelecidas metas e indicadores de resultado a ser cumpridos,
além do repasse dos recursos financeiros(57).
Os hospitais universitários são considerados centros de
referência e de alta tecnologia e contribuem para o progresso
técnico

em

desenvolvimento

saúde,
(58)

.

especialmente

nos

países

em

Para tanto, sua estrutura deve oferecer

serviços de alta tecnologia, apresentar eficiência no uso dos
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recursos e, consequentemente, precisam, minimamente, conhecer
os custos dos procedimentos que realizam(56).
Tal conhecimento contribui para as tomadas de decisão
quanto à alocação de recursos e investimentos futuros e para
comparar e analisar os valores pagos pelo SUS demonstrando a
necessidade de melhores repasses de verbas(59), uma vez que o
pagamento, por produção, segue uma Tabela de remuneração que
apresenta muitos itens com valores defasados.
O grande volume de recursos financeiros do orçamento
ambulatorial do SUS destinado aos procedimentos relativos às TRS
e a perspectiva da tendência de sua elevação exponencial,
consequente do aumento da expectativa de vida de portadores de
DRCT, configuram a avaliação econômica como importante aliada
para subsidiar a alocação exequível e eficiente de recursos, sendo a
equidade uma dimensão relevante a ser considerada(60).
Anualmente cerca de 19.000 brasileiros desenvolvem
DRC e iniciam a TRS, sendo a grande maioria, acima de 80%, na
modalidade de HD que é utilizada para tratamento, controle e
manutenção vital de pacientes portadores de DRC em fase
terminal(31).
Como demonstrado, a HD envolve assistência altamente
especializada,

tecnologia

avançada

e

ações

de

alto

custo/complexidade. Por conseguinte, requer a articulação entre os
níveis secundário e terciário de assistência e apresenta demanda
crescente que tem implicado em considerável consumo de recursos
financeiros(30).
Diante desse panorama, evidenciam-se a necessidade e
a importância dos profissionais de enfermagem, bem como da
equipe

interdisciplinar

de

saúde,

conhecer

os

custos

dos

procedimentos integrantes da HDC a fim de contribuir com a
alocação eficiente dos recursos humanos, materiais, estruturais e
econômicos envolvidos nessa modalidade de TRS predominante
entre os portadores de DRCT.
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QUESTÕES QUE MOTIVARAM A REALIZAÇÃO DO
ESTUDO



Qual o custo de procedimentos constituintes da HDC
realizada por profissionais de enfermagem no contexto de
CDs de hospitais públicos de ensino e pesquisa?



A comparação entre os custos desses procedimentos e da
HDC, realizados em diferentes CDs, forneceria subsídios
complementares para o gerenciamento efetivo de custos?

2

OBJETIVO

Objetivo
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 Analisar o custo direto médio da hemodiálise convencional
(HDC), realizada por profissionais da equipe de enfermagem,
em três hospitais públicos de ensino e pesquisa do estado de
São Paulo.

3

MÉTODO

Método
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TIPO DE ESTUDO

Trata-se de pesquisa quantitativa, exploratória, descritiva,
do tipo estudos de casos múltiplos(61).
Por meio do método estudo de caso, considerado de
grande

utilidade

nas

pesquisas

exploratórias(62),

busca-se

compreender um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto
real. Consiste em uma investigação empírica a fim de apreender a
totalidade de uma situação, descrever, compreender e interpretar a
complexidade de um caso concreto, mediante mergulho profundo e
exaustivo em um objeto delimitado(61).
O estudo de caso pode ser aplicado nas pesquisas de
avaliação visando explorar situações nas quais a intervenção, em
questão, não apresenta um conjunto claro de resultados. Para tanto
possui uma lógica de planejamento que incorpora abordagens
específicas referentes à coleta e à análise de dados provenientes de
múltiplas fontes(61).

3.2

HOSPITAIS CAMPO DE ESTUDO (HCEs)

Foram selecionados, como os locais para a realização
dos estudos de casos múltiplos, os CDs de três Hospitais de Ensino
e Pesquisa, sendo o primeiro uma entidade autárquica de Regime
Especial associada a uma Universidade Pública mantida pelo Estado
de São Paulo e ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia, por intermédio de uma de suas
Unidades de Ensino; o segundo pertencente a uma Universidade
Pública Federal e o terceiro um órgão complementar de uma
Universidade Pública, mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia.
Elegeram-se estes três CDs por apresentarem boas
práticas de enfermagem aliadas à adequada estrutura tecnológica e
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recursos

humanos,

quanti-qualitativos,

necessários

ao

atendimento das demandas de cuidados dos pacientes portadores
de DRC, conforme preconizam as disposições legais vigentes(40-43).

3.3

AMOSTRA

O tamanho da amostra mínima calculada, com base em
um grau de confiança de 95% e erro estatístico tolerável de 10%(63),
foi de 100 observações. Assim, a amostra foi conformada por mais
de 100 observações dos procedimentos componentes da HDC
perfazendo um total de 3624 observações.

3.4

VARIÁVEIS INTERVENIENTES

A HDC compreende a realização de um conjunto de
procedimentos designados de Pi. Portanto, para atingir o objetivo
proposto foi necessário estabelecer, preliminarmente, as variáveis
intervenientes no custo direto desses procedimentos CPi bem como
o relacionamento destas variáveis, sendo o custo direto médio da
HDC

obtido pela soma dos custos médios dos procedimentos

dispensados:
(1)

Tendo em vista que os procedimentos envolvidos
dependem da aplicação de diferentes quantidades de insumos
(materiais, soluções/medicamentos e mão de obra) pode-se
estabelecer um valor do custo direto médio de cada procedimento
, o qual é composto por três parcelas: uma representando o
custo direto médio dos materiais
das soluções/medicamentos
da mão de obra

, outra o custo direto médio
e a outra o custo direto médio

mostrados pela seguinte equação:
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(2)

foi obtido

O custo direto médio dos materiais
pela soma dos custos médios

de cada um dos materiais k

aplicados nos procedimentos da HDC, assim representado:
(3)
Por outro lado, o custo médio de cada material
obtido pelo produto da quantidade média deste material
preço unitário médio

foi
pelo

do mesmo:
(4)

Substituindo a equação (4) na equação (3) obteve-se uma
equação mais detalhada, para o custo direto médio dos materiais:
(5)
O custo direto médio das soluções/medicamentos
foi obtido pela soma dos custos médios

de cada um das

soluções/medicamentos k aplicados nos procedimentos da HDC,
assim representado:
(6)
Por

outro

solução/medicamento

lado,

o

custo

médio

de

cada

foi obtido pelo produto da quantidade

média desta solução/medicamento

pelo preço unitário médio

do mesmo:
(7)
Substituindo a equação (7) na equação (6) obteve-se uma
equação

mais

detalhada,

para

o

custo

direto

soluções/medicamentos:
(8)

médio

das
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foi

O custo direto médio da mão de obra
obtido pela soma dos custos médios
profissional

envolvida

nos

de cada categoria

procedimentos

de

HDC,

assim

representado:
(9)
Por outro lado, o custo médio de cada categoria
profissional

foi obtido pelo produto do tempo médio dedicado

pela categoria c nos procedimentos constituintes da HDC
custo médio unitário da mão de obra

pelo

de cada categoria

profissional c.
(10)
Substituindo a equação (10) na equação (9) obteve-se
uma equação mais detalhada para o custo direto médio da mão de
obra:
(11)
Agora, substituindo-se as equações (5), (8) e (11) na
equação (2) obtém-se a seguinte equação para determinar o custo
direto médio de cada procedimento:
(12)

Finalmente, o custo direto médio da HDC
pela substituição dos valores médios

foi obtido

obtidos pela equação (12)

na equação (1).
Assim

ficaram

definidas

as

seguintes

variáveis

intervenientes na avaliação do custo direto médio total de cada
sessão de HDC:
-

Quantidade média dos materiais em cada procedimento

-

Preço unitário médio de cada material

;

;
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Quantidade média das soluções/medicamentos em cada
procedimento

;

-

Preço unitário médio de cada solução/medicamento

;

-

Tempo médio de dedicação de cada categoria profissional em
cada procedimento

-

Massa Salarial unitária média da mão de obra de cada
categoria profissional

3.5

.

PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE
CASOS MÚLTIPLOS SOBRE O CUSTO DIRETO DA
HDC

Visando uniformizar as etapas do método adotado foi
construído um protocolo, apresentado no Quadro 2, destinado à
aumentar a confiabilidade dos estudos de casos múltiplos, bem
como direcionar a coleta de dados.
Quadro 2 - Protocolo para condução dos estudos de casos múltiplos sobre
os custos diretos da HDC, realizada por profissionais da equipe
de enfermagem, em CDs de três hospitais públicos de ensino e
pesquisa do Estado de São Paulo - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Etapa: Identificação dos procedimentos
Objetivo

Atividades

- Identificar os
- Realizar visitas aos CDs dos HCEs para
procedimentos realizados, levantar os procedimentos, constituintes da
por profissionais da
HDC, realizados por profissionais de
equipe de enfermagem, a enfermagem;
pacientes portadores de
- Detalhar os materiais e
DRC e/ou LRA em
soluções/medicamentos preconizados para
programa de HDC.
cada procedimento e validá-los junto aos
profissionais de enfermagem envolvidos por
meio de observação participante.
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Etapa: Coleta de dados
Objetivos

Atividades

- Coletar dados referentes a - Elaborar instrumentos para o registro do
procedimentos realizados consumo de materiais e
por profissionais da
soluções/medicamentos utilizados nos
equipe de enfermagem a
procedimentos, quantidade de profissionais
pacientes em programa
envolvidos e tempo (cronometrado)
de HDC que permitam a
despendido;
identificação do
.

e do - Agendar observação não participante nos
CDs dos HCEs;
- Acompanhar os profissionais na realização
dos procedimentos e registrar, nos
instrumentos, o consumo de materiais e
soluções/medicamentos, a quantidade de
profissionais envolvidos e o tempo
(cronometrado) despendido.
Etapa: Coleta de dados

Objetivos

Atividades

- Calcular o custo unitário da - Solicitar ao Departamento de Recursos
mão de obra (mob) direta
Humanos / Serviço de Pessoal dos HCEs a
dos profissionais de
massa salarial (salário base, benefícios,
enfermagem atuantes no
gratificações e encargos sociais), por
CDs dos HCEs.
categoria, dos profissionais de enfermagem
atuantes nos CDs, no período de coleta de
dados;
- Calcular o custo unitário da mob direta de
enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem a partir dos salários médios
obtidos.
- Levantar os materiais e
- Solicitar aos CDs dos HCEs os códigos dos
soluções/medicamentos
materiais e soluções/medicamentos
consumidos e os custos de utilizados na terapia dialítica;
sua aquisição para os
- Obter os preços dos materiais e
HCEs.
soluções/medicamentos, adquiridos com
recursos provenientes exclusivamente do
SUS, junto aos Departamentos de Compras
/ Almoxarifados dos HCEs.
- Elaborar planilhas
- Transportar os dados dos instrumentos para
eletrônicas para
as planilhas eletrônicas.
armazenamento dos dados.

Método

49

Etapa: Cálculo e análise dos dados
Objetivos

Atividades

- Calcular os custos diretos - Multiplicar o tempo (cronometrado)
de procedimentos
despendido por enfermeiros, técnicos e/ou
realizados, por profissionais auxiliares de enfermagem pelo custo unitário
da equipe de enfermagem,
da mob direta e somá-lo ao custo dos
a pacientes em programa
insumos utilizados nos procedimentos
de HDC em cada CD.
observados.
Etapa: Cálculo e análise dos dados
- Analisar os custos de
- Encaminhar o banco de dados para
procedimentos, realizados
tratamento estatístico;
por profissionais da equipe
- Discutir os dados na perspectiva do
de enfermagem, a
gerenciamento de custos.
pacientes em programa de
HDC nos três HCEs.
Etapa: Conclusão
Objetivo

Atividade

- Apresentar as conclusões - Realizar a síntese dos resultados obtidos e
sobre a análise dos custos
divulga-los às Superintendências, Diretorias
diretos da HDC, realizada
de Enfermagem e CDs.
por profissionais da equipe
de enfermagem, para os
HCEs.
(64)

Fonte: Adaptado de Jericó

3.6

COLETA DE DADOS

Inicialmente

realizaram-se

reuniões

com

os

Coordenadores de Enfermagem dos CDs para caracterização dos
recursos humanos, físicos e das particularidades dos processos de
trabalho. Nestas reuniões foram obtidas as relações de materiais e
soluções/medicamentos utilizados nos procedimentos destinados
aos pacientes em programa de HDC, em cada Centro de Diálise
(CD), para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados
(Apêndices I a IX).
Os dados foram coletados no período de 05 de maio a 07
de junho de 2014, de segunda-feira a sábado, nos turnos da manhã
e da tarde.
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Em decorrência da complexidade dos procedimentos
objeto de estudo, optou-se pela seleção de seis enfermeiros para a
consecução da coleta de dados, por meio de observação direta não
participante, sendo alocados três deles no Hospital A, por sua maior
capacidade de atendimento, dois no Hospital B e um no Hospital C.
O grupo de observadores de campo recebeu treinamento
teórico prévio, ministrado pelo pesquisador, visando a compreensão
dos procedimentos constitutivos da HDC e a identificação dos
insumos utilizados, constantes dos instrumentos de coleta que foram
elaborados para favorecer a rápida documentação da categoria e do
quantitativo de profissionais de enfermagem envolvidos, do tempo
(cronometrado)

despendido,

bem

como

dos

materiais

e

soluções/medicamentos consumidos.
Considerando que a RDC nº154(42) preconiza a presença
de, no mínimo, um enfermeiro para cada 35 pacientes e um
técnico/auxiliar de enfermagem para cada quatro pacientes, por
turno de HD; as diferentes capacidades de atendimento e áreas
físicas dos HCEs e que dois procedimentos diferentes poderiam
ocorrer simultaneamente (como exemplo: enquanto um profissional
estivesse montando a máquina outro já poderia estar preparando o
AV para a instalação da HDC), estabeleceu-se, junto aos
observadores de campo, a meta do acompanhamento dos
procedimentos destinados a quatro pacientes, no mínimo, a cada
turno, variando o número de observações dos pacientes e dos
profissionais de enfermagem.
Solicitou-se, aos responsáveis pelos Departamentos de
Recursos Humanos/Serviços de Pessoal, o preenchimento de uma
planilha eletrônica relativa à massa salarial (salário base, benefícios,
gratificações e encargos sociais) dos profissionais de enfermagem,
por categoria, atuantes nos CDs, no período de coleta de dados.
Os responsáveis pelos Departamentos de Compras/
Almoxarifados dos HCEs forneceram os custos relativos as últimas
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aquisições dos materiais e soluções/medicamentos consumidos na
HDC.

3.7

AFERIÇÃO DOS CUSTOS DIRETOS
Esclarece-se que esta pesquisa se restringe a utilização

dos custos diretos diante da ausência e/ou dificuldade de acesso de
informações que possibilitassem a apuração dos custos indiretos
que seriam necessários, para a composição do custo total, dos
objetos de estudo nos CDs dos HCEs.
Custos

diretos

são

definidos

como

um

dispêndio

monetário que se aplica na produção de um produto ou de um
serviço em que há possibilidade de identificação com o produto ou
departamento(65).
Conceitua-se custo direto como todo aquele que pode ser
medido,

isto

é,

que

pode

ser

identificado

e

claramente

quantificado(65). Nas unidades hospitalares compõe-se, basicamente,
de mob, insumos e equipamentos utilizados, diretamente, no
processo assistencial(66).
A mob direta diz respeito ao pessoal que trabalha
diretamente sobre um produto ou serviço prestado, desde que seja
possível mensurar o tempo despendido e a identificação de quem
executou o trabalho. Compõe-se dos salários, encargos sociais,
provisões para férias e 13° salário(65).
A fim de subsidiar a aferição do custo do procedimento
“monitorização da sessão de HDC” os observadores de campo
registraram os tempos de duração das sessões e os quantitativos de
pacientes e de profissionais de enfermagem, por período, nos três
CDs.
O

quantitativo

médio

de

pacientes

por

categoria

profissional foi obtido pela razão entre o quantitativo médio de
pacientes pelo quantitativo médio de profissionais de enfermagem
de cada categoria. Então, dividiu-se o valor do custo da massa
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salarial por hora

de cada categoria pelo quantitativo médio de

pacientes por categoria profissional no período. O valor do custo
direto médio do procedimento “monitorização da sessão de HD” foi
obtido pela multiplicação deste último resultado pelo tempo médio de
duração da sessão de HDC.
Considerando que no CD do Hospital C um único
profissional de enfermagem realiza o reprocessamento de até quatro
circuitos, concomitantemente, na sala destinada ao reuso manual de
circuitos extracorpóreos de pacientes crônicos com sorologias
negativas para hepatite B e C, convencionou-se que, a cada
observação, o registro do tempo total consumido seria dividido pelo
número de circuitos processados nesta sala.
Para a realização de todo os cálculos utilizou-se a moeda
brasileira real (R$).

3.8

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Os itens contidos nos instrumentos de coleta foram

revisados e codificados compondo o banco de dados, por meio de
digitação dupla independente, em planilhas eletrônicas.
As variáveis numéricas de interesse neste estudo foram
analisadas, descritivamente, pelo número absoluto e relativo das
respostas, apresentando-se os valores médios, desvios padrão (DP),
medianas, valores mínimos, valores máximos e modas em quadros
e tabelas.

3.9

PROCEDIMENTOS ÉTICOS

Após receber a anuência das Diretorias de Enfermagem e
a aprovação das Coordenadorias/Comissões de Ensino e Pesquisa
dos HCEs, o projeto de pesquisa foi, também, aprovado pelos
Comitês de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da
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Universidade de São Paulo (CAAE: 24831713.3.0000.5392; Parecer:
489.961) e dos HCEs (Parecer: 492.808; Parecer: 555.641 e
Comunicado Coparticipante de 15/02/2014).
Foram convidados a participar do presente estudo
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes nos CDs,
mediante apresentação e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
A participação dos profissionais de enfermagem consistiu
na

autorização

para

que

observadores

de

campo

os

acompanhassem na realização de procedimentos componentes do
seu

processo de trabalho como a

preparação do

circuito

extracorpóreo (linha arterial, dialisador, linha venosa) e da máquina
para instalação da HDC; o atendimento de intercorrências durante a
sessão de HDC; o desligamento da HDC; a monitorização da sessão
de HDC; a realização de limpeza, desinfecção e armazenamento do
circuito extracorpóreo; a realização de limpeza externa e a
desinfecção química da máquina de HD.
A observação teve como finalidade o registro dos
materiais

e

soluções/medicamentos

utilizados,

bem

como

cronometrar o tempo despendido nos procedimentos. Todos os
participantes da pesquisa foram identificados numericamente para
assegurar a manutenção do anonimato.
Orientou-se aos observadores de campo que nos
momentos de realização dos procedimentos, caso fosse detectada
qualquer falha que pudesse colocar em risco a segurança do
paciente em tratamento hemodialítico ou do próprio profissional, que
solicitassem ao profissional a interrupção do procedimento e
comunicassem o fato à Chefia Imediata de Enfermagem do CD do
campo de estudo. Durante o período de coleta de dados não foi
presenciada nenhuma ocorrência dessa natureza.

4

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
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Para melhor compreensão dos resultados, estes serão
apresentados em duas etapas: caracterização dos CDs, dos
profissionais e dos pacientes integrantes do estudo e análise do
custo direto médio por procedimento
da HDC

4.1

e do custo direto médio

realizada por profissionais de enfermagem.

CARACTERIZAÇÃO DOS CENTROS DE DIÁLISE
(CDs), DOS PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES
INTEGRANTES DO ESTUDO

Os CDs dos HCEs, apresentados no Quadro 3, foram
codificados, de acordo com sua capacidade de atendimento, em A,
B e C para manutenção do anonimato.
Quadro 3 - Caracterização dos CDs dos Hospitais A, B e C quanto aos
recursos humanos, recursos físicos e particularidades dos
processos de trabalho - São Paulo-SP, Brasil, 2014
CD do Hospital A
Recursos Humanos

Recursos Físicos

- Equipe de
enfermagem: um
enfermeiro
coordenador, sete
enfermeiros
assistenciais e 29
técnicos/auxiliares
sendo, em média:
Manhã: três
enfermeiros
assistenciais e 11
técnicos/auxiliares;
Tarde: dois
enfermeiros e 11
técnicos/auxiliares;
Noite: dois
enfermeiros e sete
técnicos/auxiliares;

- Sala de recepção (na
qual se encontram
arquivados os
prontuários dos
pacientes e os impressos
novos);
- Sala de tratamento de
água por meio de
osmose reversa e
deionizador;
- Dois consultórios
destinados ao
atendimento da equipe
multiprofissional (médico,
enfermeiro, nutricionista,
psicólogo e assistente
social);
- Copa;

Particularidade do processo de
trabalho
- Funcionamento: de segundafeira a sábado, das 06 às 22h;
- Pacientes portadores de DRC
em programa de HDC, três
vezes por semana, são
dialisados em três turnos: 06 às
10h, 11h às 15h e 16 às 20h;
- Pacientes portadores de DRC
que realizam HDC todos os
dias, geralmente com duração
variando entre 1h30 min a 02h;
- Todos os pacientes possuem
sorologias conhecidas, no caso
de portadores de Hepatite C
e/ou HIV o circuito
extracorpóreo é desprezado a
cada uso;
- Não há vagas para pacientes
com Hepatite B, pois não há
salas de HD e de Reuso
exclusivas para o seu
atendimento;

Apresentação dos Resultados

56

CD do Hospital A
Recursos Humanos

Recursos Físicos
- Sala de emergência
(equipada com
cardioversor, aparelho de
eletrocardiograma,
geladeira para
acondicionamento de
medicamentos);
- Sala de HD com 24
máquinas (duas
reservadas para uso em
caso de quebra de
alguma outra máquina) e
22 poltronas;
- Sala de HD com quatro
máquinas e quatro
poltronas;
- Sala de Reuso, para
reprocessamento manual
dos circuitos
extracorpóreos;
- Almoxarifado.

Particularidade do processo de
trabalho
- Na prática clínica as linhas
arterial e venosa, componentes
dos circuitos extracorpóreos,
que poderiam ser
reprocessadas por até 12
(42)
vezes , são utilizadas, em
média, por até quatro vezes
devido quebra de algumas
estruturas durante o reuso
manual,;
- As enfermeiras realizam
consultas de enfermagem para
orientações e esclarecimentos
de dúvidas de pacientes
submetidos à HDC, bem como
para treinamento e
acompanhamento de pacientes
em programa de diálise
peritoneal ambulatorial
contínua;
- Geralmente, duas enfermeiras
assistenciais e de seis a oito
técnicos/auxiliares são
escalados na sala de HD com
capacidade para 22 pacientes;
um técnico/auxiliar na sala de
HD com capacidade para
quatro pacientes e dois
técnicos/auxiliares na sala de
reuso;
- A assistência de enfermagem
é planejada e conduzida por
meio do Processo de
Enfermagem.

CD do Hospital B
Recursos Humanos

Recursos Físicos

Particularidade do processo de
trabalho

- Equipe de
enfermagem: um
enfermeiro
coordenador, 12
enfermeiros
assistenciais e 31
técnicos/auxiliares
sendo, em média:
Manhã: três
enfermeiros
assistenciais e sete
técnicos/auxiliares;

- Sala da administração;
- Sala de tratamento de
água por meio de
osmose reversa e
deionizador;
- Duas salas de HD com
quatro máquinas e
quatro leitos em cada
uma (todos os pacientes
realizam HDC deitados);
- Sala com quatro leitos
de terapia Intensiva e
duas máquinas de HD

- Funcionamento: 24 horas,
ininterruptamente, pois se trata
de uma Unidade Nefrológica
que atende a pacientes com
DRC ou LRA provenientes do
Pronto Socorro da Instituição;
- Pacientes portadores de DRC
ou LRA podem ser dialisados
em um dos três horários
disponíveis - 07 às 11h, 11 às
14h e 14 às 17h - até que seja
possível a sua transferência à
um CD mais próximo ao seu
local de residência
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CD do Hospital B
Recursos Humanos
Tarde: três
enfermeiros
assistenciais e oito
técnicos/auxiliares;
Noturno par: três
enfermeiros
assistenciais e oito
técnicos/auxiliares;
Noturno impar: três
enfermeiros
assistenciais e oito
técnicos/auxiliares.

Recursos Físicos
dispondo dos
equipamentos
necessários ao
atendimento das
demandas de cuidados
de pacientes em
condições críticas e
semi-críticas;
- Enfermaria com
capacidade para oito
leitos;
- Almoxarifado.

Particularidade do processo de
trabalho
- Uma enfermeira assistencial é
responsável pelas duas salas
de HD, sendo alocado um
técnico/auxiliar por sala a cada
turno;
- Não possui sala de reuso,
desde 2007, então os circuitos
extracorpóreos são
desprezados após o uso;
- Dispõe de uma máquina
alocada em cada uma das
cinco Unidades de Terapia
Intensiva da Instituição, para
viabilizar a realização de HD de
pacientes sem condições de
encaminhamento ao CD;
- A assistência de enfermagem
é planejada e conduzida por
meio do Processo de
Enfermagem.

CD do Hospital C
Recursos Humanos

Recursos Físicos

Equipe de
enfermagem: três
enfermeiros
assistenciais e
quatro técnicos de
enfermagem sendo,
em média:
Manhã: dois
enfermeiros
assistenciais e dois
técnicos;
Tarde: um
enfermeiro
assistencial e dois
técnicos.

- Consultório destinado
ao atendimento médico e
de enfermagem.
- Sala de emergência
com aparelho
desfibrilador e carro para
atendimento de parada
cardiorrespiratória;
- Sala de espera
destinada a pacientes e
familiares;
- Posto de enfermagem
com dois computadores
com acesso ao sistema
de pacientes;
- Duas salas para
realização de HD em
pacientes agudos, com
necessidade algum tipo
de precaução padrão
e/ou com sorologias
positivas, com uma
máquina em cada uma.

Particularidades dos processos
de trabalho
- Funcionamento: de segundafeira a sábado, em dois turnos,
das 07 às 13h e das 13 às 19h;
- Pacientes portadores de DRC
admitidos no programa de HDC
devem possuir os resultados
das sorologias para hepatite B,
hepatite C e HIV;
- Pacientes com sorologias
positivas para HIV e/ou
Hepatite C realizam HDC no
último turno de atendimento;
- Pacientes portadores de LRA
com sorologias desconhecidas,
são dialisados em máquina
específica, diferenciada das
demais, localizada em uma das
salas destinadas a esse tipo de
atendimento.
- O circuito extracorpóreo dos
pacientes com sorologias
positivas para HIV e/ou
Hepatite B são desprezados a
cada uso;
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CD do Hospital C
Recursos Humanos

Recursos Físicos
- Sala de HD para
pacientes crônicos com
04 máquinas destinadas,
preferencialmente, para
pacientes crônicos e,
excepcionalmente, para
pacientes agudos com
sorologias negativas.
- Sala para guarda de
equipamentos utilizados
com pouca frequência
(aquecedores de
ambiente, aparelhos de
pressão arterial aneroide,
biombos);
- Dois banheiros para
pacientes, um adequado
àqueles com deficiência
física;
- Vestiário com banheiro
para profissionais;
- Três salas de reuso
manual de circuitos
extracorpóreos: uma
para materiais de
pacientes portadores de
hepatite C; uma para
materiais de pacientes
agudos com sorologia
negativa ou pacientes
crônicos negativos em
inicio do programa de
HDC e uma para
materiais de pacientes
crônicos com sorologias
negativas;
- Sala de medicação;
- Almoxarifado.

Particularidades dos processos
de trabalho
- Os circuitos extracorpóreos
dos pacientes com sorologias
negativas ou com sorologia
positiva para Hepatite C são
reprocessados por, no máximo,
12 vezes.
- Pacientes portadores de LRA
ou DRC internados nas
Unidades de Terapia Intensiva
Adulto ou Terapia Intensiva
Pediátrica do Hospital C, sem
condições clínicas que
permitam o seu
encaminhamento ao CD, são
dialisados por profissional de
enfermagem do CD na própria
Unidade de internação;
- A assistência de enfermagem
é planejada e conduzida por
meio do Processo de
Enfermagem.

Fonte: Coordenadores de Enfermagem dos CDs dos HCES.

Foram observados 22 profissionais de enfermagem
(61,11%) no CD do Hospital A, 13 profissionais (30,23%) no CD do
Hospital B e 07 profissionais (100%) no CD do Hospital C, durante a
realização de procedimentos componentes da HDC, nos períodos da
manhã e da tarde. Na Unidade Nefrológica do Hospital B são
escalados, mensalmente, os mesmos profissionais de enfermagem
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para prestação de cuidados nas salas de HD, fato que possibilitou a
observação de todos aqueles que atuaram, nessas salas, durante o
período de coleta de dados.
A maioria dos profissionais observados é do sexo
feminino, sendo 83,3% enfermeiras e 92,3% técnicas/auxiliares no
Hospital A; 85,7% enfermeiras e 75% técnicas/auxiliares no Hospital
B e 100% enfermeiras e 75% técnicas de enfermagem no Hospital
C.

Na

Tabela

1

são

caracterizados

os

enfermeiros,

técnicos/auxiliares de enfermagem dos CDs dos HCEs de acordo
com a média de idade e tempo médio de atuação em HDC.
Tabela 1 - Distribuição dos profissionais de enfermagem dos CDs dos
Hospitais A, B e C, por categoria e em equipe, segundo a
média de idade e tempo médio de atuação em HD - São PauloSP, Brasil, 2014

CD

Categoria
Profissional

n

%

Média de idade

Tempo médio de
atuação em HD

Enfermeiro

07

31,82

36,83 (DP= 8,16)

10,00 (DP= 7,38)

Técnico/Auxiliar

15

68,18

43,31 (DP= 9,20)

10,92 (DP= 8,85)

TOTAL

22

41,26 (DP= 9,19)

10,63 (DP= 8,22)

Enfermeiro

05

38,46

34,71 (DP= 9,32)

7,71 (DP= 7,25)

Técnico/Auxiliar

08

61,54

35,63 (DP= 11,87)

5,50 (DP= 7,82)

TOTAL

13

100

35,20 (DP= 11,25)

6,53 (DP= 6,91)

Enfermeiro

03

42,86

38,00 (DP= 7,00)

10,33 (DP= 9,71)

Técnico

04

57,14

38,50 (DP= 6,81)

10,25 (DP= 4,03)

TOTAL

07

100

38,29 (DP= 6,29)

10,29 (DP= 6,29)

A
100

B

C

Em referência à massa salarial (salário base, benefícios,
gratificações e encargos sociais) desses profissionais demonstra-se,
no Quadro 4, que o custo médio/minuto da categoria Enfermeiro do
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CD do Hospital C é 3,23 maior do que o do Hospital A e 1,63 maior
do que o do Hospital B; já o custo médio/minuto dessa categoria no
Hospital B é 1,98 maior do que o do Hospital A.
No que diz respeito às categorias Técnico e Auxiliar de
Enfermagem dos CDs dos Hospitais A e B esclarece-se que a
massa salarial foi obtida conjuntamente, por meio de média
ponderada,

visto

não

haver

distinção

na

realização

dos

procedimentos aos pacientes em HDC. O custo médio/minuto da
categoria Técnico de Enfermagem no CD do Hospital C é 3,23 maior
do que o da categoria Técnico/Auxiliar do Hospital A e 1,79 maior do
que o do Hospital B cujo custo médio/minuto é 1,81 maior do que o
do Hospital A.
O Hospital B possui a maior carga horária mensal, 160
horas, seguido dos Hospitais C e A, sendo sua carga horária mensal
1,11 maior do que a do Hospital C e 1,33 maior do que a do Hospital
A. A carga horária do Hospital C é 1,20 maior do que a do Hospital
A.
Quadro 4 - Custo médio mensal, hora e minuto de acordo com as cargas
de trabalho dos profissionais de enfermagem dos CDs dos
Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014

CD do
Hospital
A

CD do
Hospital
B

CD do
Hospital
C

Categoria
Profissional

Custo
médio/mês (120
horas) R$

Custo
médio/hora R$

Custo
médio/minuto
R$

Enfermeiro

3.791,24

31,60

0,53

Técnico/Auxiliar

1.857,19

15,48

0,26

Categoria
Profissional

Custo
médio/mês (160
horas) R$

Custo
médio/hora R$

Custo
médio/minuto
R$

Enfermeiro

10.054,21

62,84

1,05

Técnico/Auxiliar

4.538,65

28,37

0,47

Categoria
Profissional

Custo
médio/mês (144
horas) R$

Custo
médio/hora R$

Custo
médio/minuto
R$

Enfermeiro

14.746,71

102,41

1,71

Técnico

7.249,07

50,34

0,84
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Os quantitativos e as idades dos pacientes que originaram
as 3624 observações de procedimentos integrantes da HDC,
realizados por profissionais de enfermagem, são apresentadas na
Tabela 2.
Observa-se o predomínio de pacientes adultos e idosos
nos três CDs com média de 44,7 anos (DP= 17,91) no Hospital A,
50,82 anos (DP= 16,48) no Hospital B e 65,6 anos (DP= 10,62) no
Hospital C.
Tabela 2 - Distribuição dos quantitativos e das idades dos pacientes
observados nos CDs dos Hospitais A, B e C - São Paulo-SP,
Brasil, 2014
Hospital Pacientes n Média de idade

DP

Mínimo Máximo Moda

A

89

44,7

17,9

18

77

33

B

75

50,82

16,48

19

88

55

C

21

65,6

10,62

32

83

62

Todos os pacientes do Hospital A eram portadores de
DRCT, sendo 50,7% do sexo masculino e 49,3% do sexo feminino, a
maioria (69,66%) com FAV como AV para a realização da HDC. No
Hospital B 68,4% dos pacientes eram do sexo masculino e 31,6% do
sexo feminino e no Hospital C 64,6% do sexo masculino e 35,4% do
sexo feminino. Tanto no Hospital C como no Hospital B a maioria
dos pacientes possuía CDL como AV, 85,71% e 82,67%
respectivamente, tendo sido observados pacientes portadores de
DRCT e LRA.
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ANÁLISE DO CUSTO DIRETO MÉDIO POR
PROCEDIMENTO
DA HDC

E DO CUSTO DIRETO MEDIO

REALIZADA POR PROFISSIONAIS DE

ENFERMAGEM

Ao longo de 30 dias de coleta de dados observaram-se,
nos períodos da manhã e da tarde, a realização de 3624
procedimentos (Pi) sendo 614 preparos de circuitos extracorpóreos
para instalação de HDC; 284 instalações de HDC via FAV; 373
instalações de HDC via CDL; 73 assistências de enfermagem frente
às complicações do período trans-diálise; 284 desinstalações de
HDC via FAV, 373 desinstalações de HDC via CDL; 657
monitorizações das sessões de HDC; 620 desinfecções internas e
limpezas externas das máquinas de HD e limpezas de mobiliários
componentes da unidade do paciente e 346 reprocessamentos de
circuitos extracorpóreos, demonstrados no Quadro 5.
Quadro 5 - Número de observações de procedimentos realizados por
profissionais da equipe de enfermagem à pacientes em
programa de HDC, em CDs de três hospitais de ensino e
pesquisa do Estado de São Paulo - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Procedimentos (Pi)
observados nos CDs

Hospital A quantidade

Hospital B quantidade

Hospital C quantidade

SOMA

Preparo de circuito
extracorpóreo (novo ou
reprocessado) para
instalação da HDC

312

202

100

614

Instalação de HDC via FAV

233

26

25

284

Instalação de HDC via CDL

98

167

108

373

Assistência de enfermagem
frente às complicações do
período trans-diálise

10

46

17

73

Desinstalação de HDC via
FAV

233

26

25

284

Desinstalação de HDC via
CDL

98

167

108

373

Monitorização das sessões
de HDC

331

193

133

657
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Hospital A quantidade

Hospital B quantidade

Hospital C quantidade

SOMA

Desinfecção interna e
limpeza externa da
máquina de HD e limpeza
de mobiliários
componentes da unidade
do paciente

305

194

121

620

Reprocessamento de
circuito extracorpóreo

277

---

69*

346

TOTAL

1897

1021

706

3624

* No CD do Hospital C foram observados 69 procedimentos visto que, no período de coleta
de dados, foram descartados os circuitos extracorpóreos de pacientes com LRA sem os
resultados de sorologias para Hepatite B, Hepatite C e HIV conhecidas, bem como
descartados os circuitos extracorpóreos de pacientes com DRCT que se encontravam no
(42)
12° reuso .

Nas 331 sessões de HDC acompanhadas no CD do
Hospital A, via FAV e CDL, as observações de um mesmo paciente
variaram de uma a 21, sendo mais frequentes uma (29,21%), nove
(19,10%) e 13 (12,36%) observações; nas 193 do CD Hospital B de
uma a quinze, sendo mais frequentes uma (50,66%), duas (25,33%)
e três (13,33%) observações de um mesmo paciente e nas 133
sessões de HDC acompanhadas no CD do Hospital C houve
variação da observação de um mesmo paciente entre uma e quinze,
sendo mais frequentes quinze (47,61%), uma (14,28%) e três
(14,28%) observações.
No procedimento “preparo do material para instalação de
HDC” foram agrupados todos os insumos utilizados para a
montagem da máquina de HD, podendo tratar-se de circuitos
extracorpóreos novos, como ocorre rotineiramente no Hospital B que
os

despreza

após

cada

uso,

ou

circuitos

extracorpóreos

reprocessados, por até 12 vezes, como ocorre nos Hospitais A e C.
Os

circuitos

extracorpóreos

reprocessados

são

devidamente identificados, preenchidos internamente com solução
de ácido peracético e acondicionados em caixas hermeticamente
fechadas. A solução de ácido peracético é tóxica ao paciente e
precisa ser completamente removida antes do uso. Assim, o circuito
extracorpóreo de cada paciente é montado na máquina de HD que o
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mesmo utilizará tendo início a recirculação de SF 0,9%, conectandose um frasco de 1000 ml por intermédio de um equipo de
macrogotas na linha arterial, concomitantemente com a passagem
de dialisato no respectivo compartimento do dialisador capilar. Após
alguns min o profissional de enfermagem deve realizar um teste
aplicando gotas de reagente para ácido peracético em amostras de
SF 0,9 % coletadas das vias da linha venosa para averiguar se a
solução foi eliminada. Se o reagente acusar a presença de solução
de ácido peracético o circuito extracorpóreo permanecerá em
recirculação pelo tempo necessário para que se comprove, por meio
do resultado de teste negativo, sua completa retirada.
Em caso de material novo o dialisador capilar, a linha
arterial e a linha venosa vêm embalados, separadamente, e como
são esterilizados por óxido de etileno também são conectados, antes
do início da HD, compondo o circuito extracorpóreo. O circuito é
preenchido com SF 0,9% e realizado a recirculação a fim de se
evitar a possibilidade de pacientes, mais suscetíveis, apresentarem
a síndrome do primeiro uso caracterizada, principalmente, por dor
precordial e/ou dor lombar.
Nos CDs dos Hospitais A, B e C este procedimento foi
realizado, na maioria das vezes, por técnicos/auxiliares de
enfermagem, 89,74%, 87,13% e 52,52% nesta ordem, tendo sido
observada a participação expressiva de enfermeiros no Hospital C
(47,48%).
Conforme mostra a Tabela 3 o tempo médio de duração
do “preparo do material para instalação de HDC” foi maior no
Hospital A, 9,82 min (DP= 3,69), e o custo com material foi o mais
impactante na composição do

nos três HCEs, particularmente

no Hospital B - R$ 53,47 (DP= 0,15) que não reprocessa os circuitos
extracorpóreos, seguido pelo custo com soluções/medicamentos.
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Tabela 3 - Distribuição das observações relativas ao “preparo do material
(reprocessado ou novo) para instalação de HDC”, nos CDs dos
Hospitais A, B e C, segundo a duração e custos com pessoal,
com material e com soluções/medicamentos - São Paulo-SP,
Brasil, 2014
n

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

312

9,82

3,69

11,00

5,00

15,00

11,00

Custo com pessoal

312

0,43

0,27

0,26

0,26

1,58

0,26

Custo com material

312

27,70

18,57

19,52

7,02

54,24

53,92

Custo com
soluções/medicamentos

312

21,21

0,86

21,68

19,66

21,68

21,68

312

49,33

17,91

41,46

29,42

77,18

73,84

Duração (min)

202

4,39

1,14

4,00

3,00

7,00

4,00

Custo com pessoal

202

0,55

0,20

0,47

0,47

1,05

0,47

Custo com material

202

53,47

0,15

53,40

53,40

54,57

53,40

Custo com
soluções/medicamentos

202

18,33

0,00

18,33

18,33

18,33

18,33

202

72,35

0,26

72,20

72,20

73,37

72,20

Duração (min)

100

3,08

0,59

3,00

2,00

5,00

3,00

Custo com pessoal

100

1,50

0,59

1,71

0,84

2,55

1,71

Custo com material

100

22,81

19,43

15,22

8,53

83,95

28,92

Custo com
soluções/medicamentos

100

21,29

0,99

21,00

21,00

24,80

21,00

100

45,61

19,60

37,06

30,37

109,59

31,57

Observações
Hospital A

Hospital B

Hospital C

Os custos dos materiais e soluções/medicamentos
comumente utilizados nos Hospitais A, B e C estão discriminados no
Quadro 6. Por existirem disponíveis no mercado, dialisadores
capilares, linhas arteriais e linhas venosas de diferentes modelos e
especificações adotaram-se os custos dos componentes dos
circuitos extracorpóreos, adquiridos com maior frequência nos
HCEs, conforme indicação dos Coordenadores de Enfermagem de
cada CD a partir de sua vivência e experiência clínica.
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Quadro 6 - Custos de aquisição de materiais, soluções/medicamentos
comumente

utilizados

para

o

“preparo

do

material

(reprocessado ou novo) para instalação de HDC” nos CDs dos
Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Materiais, soluções/medicamentos unidades de cálculo

Hospital A
R$

Hospital B
R$

Hospital C
R$

Dialisador capilar - 1º uso*/unidade

45,00

40,80

66,72

Linha arterial - 1º uso*/unidade

3,30

5,39

6,30

Linha venosa - 1º uso*/unidade

3,30

5,50

7,20

Isolador do condutor de
pressão/unidade

0,40

0,54

0,70

Equipo macrogotas/unidade

1,20

1,17

1,15

SF 0,9% - 1000 ml/frasco

2,02

2,15

1,90

Luvas de procedimento não estéril/par

0,32

0,30

0,33

Solução de bicarbonato de sódio
8,4%/galão 5 litros

8,30

7,70

8,90

Solução polieletrolítica/galão 5 litros

9,34

8,48

10,20

* O cálculo do custo do circuito extracorpóreo, de acordo com o número de reuso, esta
apresentado no Apêndice X

No CD do Hospital B o custo do circuito extracorpóreo (1º
uso) correspondeu a R$ 51,69, no CD do Hospital A o custo variou
entre R$ 51,6 (1º uso) e R$ 4,31 (12º uso) e no CD do Hospital C de
R$ 80,22 (1º uso) a R$ 6,68 (12º uso). Evidencia-se que custo do
circuito extracorpóreo 1º uso no Hospital C é 1,55 maior do que o
custo desses circuitos, também no primeiro uso, dos Hospitais A e B.
As máquinas de HD dos CDs dos Hospitais B e C e a
maioria das máquinas do Hospital A são provenientes do mesmo
fabricante e possuem sistema volumétrico de mistura das soluções
de diálise. Para prepararem o dialisato são abastecidas por água
deionizada e aspiram solução de bicarbonato de sódio 8,4% e
solução polieletrolítica dos respectivos galões, cada um contendo 5
litros, o suficiente para uma sessão de HD de 4 horas de duração.
Estas são os itens mais importantes na composição dos custos com
soluções/medicamentos especialmente no Hospital C (R$ 8,90 e R$
10,20), seguido dos Hospitais A (R$ 8,30 e R$ 9,34) e B (R$ 7,70 e
R$ 8,48).
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O procedimento “instalação da HD via FAV” foi realizado
exclusivamente por enfermeiros no CD do Hospital C (100%),
frequentemente por enfermeiros no CD do Hospital B (92,31%) e na
maioria das vezes por técnicos/auxiliares (63,09%) no CD do
Hospital A.
Na Tabela 4 está demonstrado que o maior tempo médio
de duração do procedimento foi no Hospital B, 10,41 min (DP= 6,50),
sendo o custo com material o mais importante para o

nos

Hospitais C, R$ 4,93 (DP= 2,02), e A, R$ 3,15 (DP= 0,35), e o custo
com soluções/medicamentos no Hospital B, R$ 4,89 (DP= 4,21),
devido ao maior consumo de heparina para a anticoagulação
sanguínea durante a circulação extracorpórea.
Tabela 4 - Distribuição das observações relativas à “instalação de HDC
via FAV”, nos CDs dos Hospitais A, B e C, segundo a duração
e

custos

com

pessoal,

com

material

e

com

soluções/medicamentos - São Paulo-SP, Brasil, 2014
n

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

233

6,59

4,30

5,00

4,00

21,00

4,00

Custo com pessoal

233

0,39

0,18

0,26

0,26

1,32

0,26

Custo com material

233

3,15

0,35

3,14

2,84

5,27

3,14

Custo com soluções/
medicamentos

233

1,85

0,75

1,63

0,54

5,96

1,63

233

5,40

0,92

5,29

3,73

9,35

4,76

Duração (min)

26

10,41

6,50

10,00

2,06

30,00

7,00

Custo com pessoal

26

1,02

0,19

1,05

0,47

1,52

1,05

Custo com material

26

3,06

0,93

2,89

1,98

6,33

2,89

Custo com soluções/
medicamentos

26

4,89

4,21

2,34

0,38

17,16

2,34

26

8,98

4,32

6,70

4,19

22,43

4,19

Observações
Hospital A

Hospital B
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n

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

25

4,17

1,52

3,00

3,00

8,00

3,00

Custo com pessoal

25

1,71

-

1,71

1,71

1,71

1,71

Custo com material

25

4,93

2,02

6,44

0,84

6,45

6,44

Custo com soluções/
medicamentos

25

1,76

0,79

2,19

0,23

2,43

2,19

25

8,42

2,56

10,34

4,74

10,35

10,35

Observações
Hospital C

Conforme mostra o Quadro 7, o custo do par de agulhas
de FAV utilizadas no CD do Hospital A é 1,08 maior do que o do
Hospital C e 1, 04 maior do que o do Hospital B que apresenta o
custo 1,04 maior do que o do Hospital C. No Hospital B houve o
maior consumo de heparinas cujo custo/ml é 1,07 maior do que o do
Hospital C e 1,04 maior do que o do Hospital A.
Quadro 7 - Custos de aquisição de materiais, soluções/medicamentos
comumente utilizados para “instalação de HDC via FAV” nos
CDs dos Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Materiais, soluções/medicamentos
- unidades de cálculo

Hospital A
R$

Hospital B
R$

Hospital C
R$

Luvas de procedimento não
estéril/par

0,32

0,30

0,33

Pacote de gaze estéril/unidade

0,26

0,27

0,35

Álcool a 70%/20 ml

0,54

0,38

0,23

Clorexidina alcoólica/20 ml

0,28

0,26

0,24

Agulha 30x8/unidade

0,10

0,05

0,05

Seringa - 3 ml/unidade

0,10

0,07

0,10

Heparina/1 ml

1,35

1,40

1,31

Agulhas para FAV/par

2,26

2,18

2,10
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Técnicos/auxiliares

de

enfermagem

realizaram

a

“instalação de HDC via CDL” com maior frequência sendo 99,40%
no Hospital B, 98,97% no Hospital A e 53,71% no Hospital C que
apresentou a maior participação de enfermeiros (46,29%). Tal
procedimento foi executado por apenas um profissional em 95,80%
das vezes no Hospital B, 81,63% no Hospital A e 50, 92% no
Hospital C onde se observou a maior frequência da “instalação de
HDC via CDL” com a participação de dois profissionais de
enfermagem (49,08%). Nos três CDs estiveram presentes até três
profissionais neste procedimento, mormente diante de problemas de
permeabilidade de uma ou ambas as vias do CDL.
O CD do Hospital B apresentou o maior tempo médio de
duração, 12,11 min (DP= 4,22), e o maior custo médio com
soluções/medicamentos, R$ 5,22 (DP= 1,59), relacionado ao
acréscimo de ampolas de cloreto de potássio 19,1% (ampola de 10
ml - R$ 0,32) no galão de solução polieletrolítica, variando de 6 a 18
ampolas, sendo mais frequente o uso de 10 ampolas (35,33%),
seguido do uso de 14 ampolas (25,15%), a cada sessão de HDC.
Tabela 5 - Distribuição das observações relativas à “instalação de HDC via
CDL”, nos CDs dos Hospitais A, B e C, segundo a duração e
custos

com

pessoal,

com

material

e

com

soluções/medicamentos - São Paulo-SP, Brasil, 2014
N

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

98

10,49

3,02

10,00

8,00

15,00

8,00

Custo com pessoal

98

0,34

0,19

0,26

0,26

1,32

0,26

Custo com material

98

5,68

6,52

2,88

1,41

20,83

1,43

Custo com soluções/
medicamentos

98

4,61

16,63

1,63

0,28

99,22

1,63

98

10,63

19,33

4,82

1,95

116,04

3,32

Observações
Hospital A
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N

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

167

12,11

4,22

13,00

5,00

19,00

9,00

Custo com pessoal

167

0,56

0,23

0,47

0,47

1,52

0,47

Custo com material

167

3,37

2,38

2,88

1,38

21,73

2,92

Custo com soluções/
medicamentos

167

5,22

1,59

5,42

0,26

8,42

5,42

167

9,51

3,04

8,92

2,11

30,83

7,91

Duração (min)

108

10,32

4,00

11,00

4,00

16,00

4,00

Custo com pessoal

108

1,96

0,78

1,71

0,84

4,26

2,55

Custo com material

108

9,45

9,65

3,12

1,99

26,70

2,64

Custo com soluções/
medicamentos

108

4,90

0,32

4,95

4,37

5,30

5,15

108

16,32

9,83

10,81

7,37

34,53

10,02

Observações
Hospital B

Hospital C

Obteve-se o

mais elevado no Hospital C, R$ 16,32

(DP= 9,83) por influência do alto custo médio com material, R$ 9,45
(DP= 9,65), decorrente do emprego de curativo filme transparente
(unidade - R$ 2,97) para proteção do local de inserção do CDL e da
abertura

de

novos

conectores

Tego®

(R$

10,00

o

par),

acondicionados na bandeja de assepsia, para serem utilizados na
oclusão e proteção das vias do CDL ao término da HDC. Este
Hospital

apresentou

o

segundo

maior

custo

médio

com

soluções/medicamentos tendo sido utilizado pelos profissionais,
além dos materiais comuns (Quadro 8), benzina (10 ml - R$ 0,15)
para retirada do curativo no local de inserção do CDL e aplicação
tópica de pomada mupirocina (10 mg - R$ 0,58).
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Quadro 8 - Custos de aquisição de materiais e soluções/medicamentos
comumente utilizados na “instalação de HDC via CDL” nos CDs
dos Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Materiais, soluções/medicamentos
- unidades de cálculo

Hospital A
R$

Hospital B
R$

Hospital C
R$

Luvas de procedimento não
estéril/par

0,32

0,30

0,33

Máscara/unidade

0,07

0,08

0,07

Luvas estéreis/par

0,52

0,66

0,68

Pacote de gaze estéril/unidade

0,26

0,27

0,35

Agulha 30x8/unidade

0,10

0,05

0,05

Seringa - 3 m/unidade

0,10

0,07

0,10

Seringa - 10 ml/unidade

0,19

0,17

0,22

Seringa - 20 ml/unidade

0,29

0,24

0,43

Conector Tego®/ par

8,00

8,00

10,00

Álcool a 70%/20 ml

0,54

0,38

0,23

Clorexidina alcoólica/20 ml

0,28

0,26

0,24

SF 0,9%/frasco-ampola 10 ml

0,12

0,15

0,10

Heparina/1 ml

1,35

1,40

1,31

Destacam-se os custos de alguns materiais consumidos
neste procedimento no CD do Hospital C: par de conectores Tego®
1,25 maior do que os custos dos CDs dos Hospitais A e B; da
seringa de 20 ml 1,79 maior do que o custo do hospital B e 1,48
maior do que o do Hospital A e pacote de gaze estéril 1,35 maior do
que o do Hospital A e 1,30 maior do que o do Hospital B.
Durante a condução deste estudo foram presenciadas 37
ocorrências no período trans-diálise no Hospital B, 16 no Hospital C
e 10 no Hospital A. No CD do Hospital B foram mais frequentes as
crises hipertensivas (48,65%), crises hipotensivas (27,03%) e
cefaleia (18,92%) e nos CDs dos Hospitais C e A crises hipotensivas
(31,25% e 30%), episódios de câimbra (25% e 20%) e cefaleia
(12,5% e 20%).
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Na Tabela 6 estão discriminados o custo com material e
com soluções/medicamentos consumidos durante a “assistência de
enfermagem frente às complicações do período trans-diálise”. Neste
procedimento não foram incluídos o tempo de duração e o custo
com pessoal, pois se optou por considerar, essas variáveis, no
procedimento “monitorização da sessão de HDC” a fim de assegurar
que, as mesmas, fossem contabilizadas apenas uma única vez.
Tabela 6 - Distribuição das observações relativas à “assistência de
enfermagem frente às complicações do período trans-diálise”,
nos CDs dos Hospitais A, B e C, segundo os custos com
material e com soluções/medicamentos - São Paulo-SP, Brasil,
2014
N

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Custo com material

09

0,86

0,54

0,71

0,29

1,58

0,71

Custo com soluções/
medicamentos

09

1,61

1,45

1,17

0,43

5,29

1,00

10

2,22

1,71

1,67

1,00

6,87

1,00

Custo com material

14

0,42

0,22

0,34

0,05

0,82

0,30

Custo com soluções/
medicamentos

32

0,21

0,25

0,08

0,06

1,15

0,08

37

0,34

0,42

0,17

0,06

1,96

0,08

Observações
Hospital A

Hospital B

Hospital C
Custo com material

13

0,68

0,48

0,50

0,24

1,77

0,33

Custo com soluções/
medicamentos

08

1,29

0,80

1,00

0,60

3,17

1,00

16

1,20

1,17

0,87

0,24

4,65

1,00
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O CD do Hospital A apresentou o maior custo médio com
soluções/medicamentos, R$ 1,61 (DP= 1,45), devido ao uso de
manitol (fraco 250 ml - R$ 3,17), dipirona (R$ 1,00) e dramin (ampola
- R$ 0, 17), seguido do custo do CD do Hospital C, R$ 1,29 (DP=
0,80), pelo uso de glicose 50% (ampola 10 ml - R$ 0,19) e SF 0,9%.
Quadro 9 - Custos de aquisição de materiais, soluções/medicamentos
comumente utilizados durante a “assistência de enfermagem
frente às complicações do período trans-diálise”, nos CDs dos
Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Materiais, soluções/medicamentos unidades de cálculo

Hospital A
R$

Hospital B
R$

Hospital C
R$

Luvas de procedimento não estéril/
par

0,32

0,30

0,33

Agulha 30x8/unidade

0,10

0,05

0,05

Seringa - 20 ml/unidade

0,29

0,24

0,43

SF 0,9% - 10 ml/frasco-ampola

0,12

0,15

0,10

No CD do Hospital B o medicamento amlodipina 10 mg
(comprimido - R$ 0,08) foi utilizado em 61,84% das ocorrências de
crises hipertensivas.
A “desinstalação de HDC via FAV” foi realizada
predominantemente por técnicos/auxiliares de enfermagem nos CDs
dos Hospitais B e A, 84,61% e 81,54% respectivamente, e por
enfermeiros no CD do Hospital C (76%) justificando o maior custo
médio com pessoal neste Hospital (R$ 1, 90 - DP= 0,75). Destacase, na Tabela 7, que os CDs dos Hospitais B e A apresentaram os
maiores tempos médios de duração deste procedimento, 10,41 (DP=
4,39) e 7, 51 (DP= 3,46) min.

Apresentação dos Resultados

74

Tabela 7 - Distribuição das observações relativas à “desinstalação de HDC
via FAV”, nos CDs dos Hospitais A, B e C, segundo a duração
e custos com pessoal e com material - São Paulo-SP, Brasil,
2014
N

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

233

7,51

3,46

6,00

3,00

15,00

5,00

Custo com pessoal

233

0,38

0,15

0,26

0,26

0,79

0,26

Custo com material

233

0,65

0,15

0,59

0,58

1,50

0,59

233

1,04

0,22

1,11

0,84

2,29

0,85

Duração (min)

26

10,41

4,39

12,00

4,00

18,00

6,00

Custo com pessoal

26

0,60

0,36

0,47

0,47

2,10

0,47

Custo com material

26

0,60

0,16

0,58

0,25

0,88

0,58

26

1,20

0,43

1,05

0,72

2,95

1,05

Duração (min)

25

3,02

1,01

3,00

2,00

6,00

3,00

Custo com pessoal

25

1,60

0,52

1,71

0,84

3,42

1,71

Custo com material

25

0,72

0,16

0,69

0,36

1,02

0,69

25

2,32

0,59

2,40

1,53

4,44

2,40

Observações
Hospital A

Hospital B

Hospital C

Os custos dos materiais comumente utilizados nos CDs
dos Hospitais A, B e C para a “desinstalação de HDC via FAV” estão
descritos no Quadro 10.
Quadro 10 - Custos de aquisição de materiais, comumente utilizados na
“desinstalação de HDC via FAV” nos CDs dos Hospitais A, B e
C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Hospital A
R$

Hospital B
R$

Hospital C
R$

Luvas de procedimento não estéril/par

0,32

0,30

0,33

Pacote de gaze estéril/unidade

0,26

0,27

0,35

Fita cirúrgica microporosa branca 25 mm
x10 mt/4 pedaços de 15 cm

0,01

0,012

0,01

Materiais - unidades de cálculo
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A realização do procedimento “desinstalação de HDC via
CDL” predominou entre os técnicos/auxiliares de enfermagem nos
CDs dos Hospitais A e B, 98,97% e 94,61%, e entre enfermeiros no
CD do Hospital C (60,20%) que, por isso, apresentou o maior custo
médio com pessoal (R$ 1,90 - DP= 0,75).
Nos três HCEs este procedimento foi realizado por
apenas um profissional de enfermagem, 95,21% no CD do Hospital
B; 70,37% no CD do hospital C e 58,16% no CD do Hospital A no
qual se encontrou o maior tempo médio de duração, 10,02 min (DP=
4,35), e o maior custo médio com soluções/medicamentos, R$ 8,76
(DP= 16,08), decorrente do uso de SF 0,9% e de Actilyse 10 mg (3
ml - R$ 95,18) empregados para a desobstrução dos lúmens das
vias do CDL.
Tabela 8 - Distribuição das observações relativas à “desinstalação de HDC
via CDL”, nos CDs dos Hospitais A, B e C, segundo a duração
e

custos

com

pessoal,

com

material

e

com

soluções/medicamentos - São Paulo-SP, Brasil, 2014
n

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

98

10,02

4,35

7,00

6,00

20,00

11,00

Custo com pessoal

98

0,39

0,15

0,26

0,26

0,79

0,26

Custo com material

98

2,13

2,46

1,96

1,56

26,04

1,55

Custo com soluções/
medicamentos

98

8,76

16,08

5,89

0,28

102,69

7,51

98

11,30

16,30

8,08

2,10

105,64

9,86

Duração (min)

167

8,59

3,50

8,00

2,07

20,09

6,00

Custo com pessoal

167

0,52

0,16

0,47

0,47

1,05

0,47

Custo com material

167

5,31

6,47

1,71

0,69

18,17

1,23

Custo com soluções/
medicamentos

107

4,25

3,31

5,20

0,26

14,60

5,20

167

8,56

7,77

6,74

1,17

28,85

2,00

Observações
Hospital A

Hospital B
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n

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Moda

Duração (min)

108

7,27

2,03

7,00

5,00

12,00

6,00

Custo com pessoal

108

1,90

0,75

1,71

0,84

3,42

1,71

Custo com material

108

1,16

0,31

1,10

0,70

1,85

1,45

Custo com soluções/
medicamentos

73

3,76

15,51

0,28

0,28

95,18

0,28

108

5,60

12,78

3,53

1,61

97,66

3,09

segundo

maior

Observações
Hospital C

O

custo

médio

com

soluções/

medicamentos no CD do Hospital B, R$ 4,25 (DP= 3,31), decorreu
do uso de SF 0,9% (frasco 250 ml - R$ 1,11) e de doses mais
elevadas de heparina para preenchimento dos lumens das vias do
CDL. No CD do Hospital C administrou-se uma ampola de
gentamicina (ampola - R$ 0,28) na maioria das observações
(62,04%) da “desinstalação de HDC via CDL”.
O CD do Hospital B apresentou o maior custo médio com
material, R$ 5,31 (DP= 6,47), relacionado à troca de conectores
Tego® (par - R$ 8,00) utilizados para a oclusão e proteção das vias
do CDL ao término da HDC.
Quadro 11 - Custos de aquisição de materiais e de soluções comumente
utilizados na “desinstalação de HDC via CDL” nos CDs dos
Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Materiais, soluções/medicamentos unidades de cálculo

Hospital A
R$

Hospital B
R$

Hospital C
R$

Luvas de procedimento não estéril/par

0,32

0,30

0,33

Máscara/unidade

0,07

0,08

0,07

Luvas estéreis/par

0,52

0,66

0,68

Pacote de gaze estéril/unidade

0,26

0,27

0,35

Clorexidina alcoólica/20 ml

0,28

0,26

0,24
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“monitorização da sessão de HDC”, conforme

anteriormente descrito no método, foram registrados os tempos de
duração e dos quantitativos de pacientes e de profissionais de
enfermagem, por período, cuja distribuição está demonstrada na
Tabela 9. Constata-se o maior quantitativo médio de enfermeiros
(2,93 - DP= 0,37) e de técnicos/auxiliares (7,67 - DP= 2,51) no CD
do Hospital A por seu maior quantitativo médio de pacientes (19,67 DP= 2,24), resultante de sua maior capacidade de atendimento.
O quantitativo médio de pacientes atendidos no Hospital A
é 3,93 maior do que o do Hospital C e 2,46 maior do que o do
Hospital B que apresenta quantitativo médio de pacientes atendidos
1,6 maior do que o do Hospital C.
Tabela 9 - Distribuição das observações da duração da “monitorização da
sessão de HDC”, em horas e min, e do quantitativo de
pacientes e profissionais de enfermagem, segundo a categoria,
nos CDs dos Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Observações

Média

DP

Mínimo

Duração (horas e min)

03:28

00:40

01:30

04:15

04:00

Pacientes

19,67

2,24

15,00

22,00

20,00

Enfermeiros

2,93

0,37

2,00

4,00

3,00

Auxiliar/Técnico

7,67

2,51

6,00

13,00

6,00

Duração (horas e min)

03:00

00:09

02:00

04:00

03:00

Pacientes

8,00

0,00

8,00

8,00

8,00

Enfermeiros

1,10

0,30

1,00

2,00

1,00

Auxiliar/Técnico

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

Duração (horas e min)

04:00

00:00

04:00

04:00

04:00

Pacientes

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

Enfermeiros

1,36

0,48

1,00

2,00

1,00

Técnico

1,82

0,32

1,00

2,00

2,00

Hospital A

Hospital B

Hospital C

N

Máximo Moda

331

193

133
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dividiu-se

o

quantitativo

médio

de

pacientes pelo quantitativo médio de profissionais de enfermagem
por período, para obtenção do quantitativo médio de pacientes por
enfermeiro e técnico/auxiliar de enfermagem. Então, dividiu-se o
quantitativo médio de pacientes por categoria profissional pelo valor
do custo médio/hora/categoria profissional*

. Obteve-se o

“monitorização da sessão de HDC” multiplicando-se este último
resultado pelo tempo médio de duração da sessão de HDC (Quadro
12).
Quadro 12 - Custos com pessoal na “monitorização da sessão de HDC”,
por paciente, de acordo com o quantitativo médio de pacientes
e tempo médio de duração da sessão de HDC nos CDs dos
Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014

CD do
Hospital
A

CD do
Hospital
B

Quantitativo médio de
pacientes de acordo
com o quantitativo
médio de profissionais
de enfermagem por
período

Tempo
médio de
duração
da sessão
de HDC
(horas)

Custo
médio/hora/
paciente (R$)

6,71 pacientes/enfermeiro

4,71

2,56
pacientes/técnicos/auxiliar

6,05

Custo total com pessoal
(R$)

-----

-----

35,29

Quantitativo médio de
pacientes de acordo
com o quantitativo
médio de profissionais
de enfermagem por
período

Custo
médio/hora/
paciente (R$)

Tempo
médio de
duração
da sessão
de HDC
(horas)

por
paciente
(R$)

7,27 pacientes/enfermeiro

8,64

4,00
pacientes/técnico/auxiliar

7,10

Custo total com pessoal
(R$)

-----

por
paciente
(R$)
15,45

03,28

19,84

25,92
03,00

-----

21,30
47,22
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Quantitativo médio de
pacientes de acordo
com o quantitativo
médio de profissionais
de enfermagem por
período

Custo
médio/hora/
paciente (R$)

3,68 pacientes/enfermeiro

27,82

2,75 pacientes/técnico

18,31

Custo total com pessoal
(R$)

-----

Tempo
médio de
duração
da sessão
de HDC
(horas)
04,00
-----

por
paciente
(R$)
111,28
73,24
184,52

*Hospital A - Enfermeiro: custo médio mob/hora - R$ 31,60; Técnico/Auxiliar: custo médio mob/hora R$ 15,48.
*Hospital B - Enfermeiro: custo médio mob/hora - R$ 62,84; Técnico/Auxiliar: custo médio mob/hora R$ 28,37.
*Hospital C - Enfermeiro: custo médio mob/hora - R$ 102,41; Técnico: custo médio mob/hora - R$
50,34.

Devido ao maior tempo médio de duração da sessão de
HDC (04:00 horas) e do maior custo médio/hora das categorias
Enfermeiro (R$ 102,41) e Técnico de Enfermagem (R$ 50,34)
obteve-se o

mais alto no CD do Hospital C (R$ 184,52), sendo

5,23 maior do que o do Hospital A e 3,91 maior do que o do CD do
Hospital B. Por sua vez, o

do Hospital B é 1,34 maior do que o

do Hospital A.
A “desinfecção interna e limpeza externa da máquina de
HD e de mobiliários componentes da unidade do paciente” foram
realizadas, frequentemente, por técnicos/auxiliares de enfermagem
nos CDs dos Hospitais B (94,33%) e A (82,95%) e por enfermeiros
no CD do Hospital C (59,50%). Observou-se maior tempo de
duração no Hospital B, 3,51 min (DP= 1,51), sendo o

mais alto

(R$ 10,37 - DP= 0,51) no CD do Hospital C especificamente pelo
impacto do custo médio com soluções/medicamentos (R$ 8,51) e
custo médio com pessoal (R$ 1,38 - DP= 0,48).
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Tabela 10 - Distribuição das observações relativas à “desinfecção interna e
limpeza externa da máquina de HD e de mobiliários
componentes da unidade do paciente”, nos CDs dos Hospitais
A, B e C, segundo a duração e custos com pessoal, com
material e com soluções/medicamentos - São Paulo - 2014
Observações

n

Média

DP

Mediana Mínimo Máximo Moda

Duração (min)

305

3,00

0,14

3,00

2,30

4,00

3,00

Custo com pessoal

302

0,31

0,11

0,26

0,26

0,79

0,26

Custo com material

305

0,43

0,14

0,32

0,28

0,60

0,32

Custo com soluções

305

6,25

0,00

6,25

6,25

6,25

6,25

305

6,99

0,16

7,10

6,57

7,64

6,83

Duração (min)

194

3,51

1,51

5,30

2,00

10,00

2,00

Custo com pessoal

194

0,52

0,15

0,47

0,47

1,05

0,47

Custo com material

112

0,43

0,15

0,30

0,24

0,88

0,30

Custo com soluções

194

7,13

0,20

7,08

6,70

7,46

7,08

194

7,89

0,36

7,85

7,17

9,09

7,55

Duração (min)

121

2,47

1,01

2,00

2,00

5,00

2,00

Custo com pessoal

121

1,38

0,48

1,71

0,84

3,42

1,71

Custo com material

105

0,43

0,15

0,61

0,28

1,17

0,61

Custo com soluções

121

8,51

0,00

8,51

8,51

8,51

8,51

121

10,37

0,51

10,22

9,35

12,82

10,83

Hospital A

Hospital B

Hospital C

Na limpeza externa da máquina de HD, bem como na
limpeza de mobiliários da unidade do paciente, os profissionais
utilizaram panos ou compressas descartáveis embebidas em álcool
a 70%. Como não se dispunha do custo das compressas
descartáveis utilizou-se, para os cálculos realizados, o valor da
aquisição de panos de limpeza descartáveis (R$ 0,28 - unidade). Em
alguns momentos os observadores de campo presenciaram
profissionais utilizando folhas de papel toalha embebidas em álcool
70% para proceder à limpeza de mobiliários do paciente. Pares de
luvas de procedimento foram contabilizados somente quando
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verificada sua substituição, após a desinstalação da HDC, para
execução da limpeza.
A desinfecção química da máquina de HD requer 300 ml
de peróxido de hidrogênio (Quadro 13), solução que apresentou o
maior custo no CD do Hospital C, R$ 8,28, sendo 1,45 maior que o
do Hospital A e 1,24 maior que o do Hospital B cujo custo foi 1,17
maior que o do Hospital A.
Quadro 13 - Custos de aquisição de materiais e soluções comumente
utilizados na “desinfecção interna e limpeza externa da
máquina de HD e limpeza de mobiliários componentes da
unidade do paciente”, nos CDs dos Hospitais A, B e C - São
Paulo-SP, Brasil, 2014
Materiais,
soluções/medicamentos unidades de cálculo

Hospital A
R$

Hospital B
R$

Hospital C
R$

Luvas de procedimento não estéril/
par

0,32

0,30

0,33

Álcool a 70%/20 ml

0,54

0,38

0,23

Peróxido de hidrogênio/300 ml

5,71

6,70

8,28

O “reprocessamento de circuitos extracorpóreos” foi
executado, exclusivamente, por técnicos/auxiliares de enfermagem
no CD do Hospital A e, na maioria das vezes (89,85%), por técnicos
no CD do Hospital C.
Observa-se, na Tabela 11, o expressivo

deste

procedimento, R$ 12,39 (DP= 0,28), no CD do Hospital C decorrente
do elevado custo médio com soluções/medicamentos (R$ 11,15).
Verifica-se que o tempo médio de duração do “reprocessamento de
circuitos extracorpóreos” no CD do Hospital C, 11,59 min (DP=2,05),
é 1,41 maior do que o do Hospital A.
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Tabela 11 - Distribuição das observações relativas ao “reprocessamento
de circuitos extracorpóreos”, nos CDs dos Hospitais A e C,
segundo a duração e o custo com pessoal, com material e com
soluções - São Paulo - 2014
Observações

n

Média

DP

Mediana Mínimo Máximo

Moda

Duração (min)

277

8,24

3,01

8,00

5,00

18,00

8,00

Custo com pessoal

277

0,52

0,00

0,52

0,52

0,52

0,52

Custo com material

87

0,57

0,26

0,61

0,29

1,81

0,61

Custo com soluções

277

0,95

0,00

0,95

0,95

0,95

0,95

277

1,65

0,30

1,47

1,47

3,28

1,47

Duração (min)

69

11,59

2,05

12,00

8,00

15,00

12,00

Custo com pessoal

69

0,93

0,26

0,84

0,84

1,71

0,84

Custo com material

63

0,34

0,06

0,33

0,33

0,66

0,33

Custo com soluções

69

11,15

0,00

11,15

11,15

11,15

11,15

69

12,39

0,28

12,32

11,99

13,19

12,32

Hospital A

Hospital C

Conforme indica o Quadro 14 o custo com a solução de
ácido peracético 2% no CD no Hospital C, R$ 11,15, é 11,74 maior
do que o custo desta solução no Hospital A (R$ 0,95).
Quadro 14 - Custos de aquisição de materiais e soluções comumente
utilizados na “limpeza externa da máquina para HD e
mobiliários da unidade do paciente”, nos CDs dos Hospitais A e
C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Materiais, soluções/medicamentos unidades de cálculo

Hospital A R$

Hospital C R$

Luvas de procedimento não estéril/par

0,32

0,33

Solução de ácido peracético 2%/500
ml

0,95

11,15
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O custo direto médio da HDC

, realizado a

pacientes portadores de DRCT e/ou LRA, nos CDs dos HCEs, está
detalhado de acordo com a via de AV, nos Quadros 15 e 16.
No que diz respeito aos pacientes portadores de FAV,
maioria no CD do Hospital A (69,66%), o

variou de R$

101,92, no Hospital A, à R$ 264,83, no Hospital C.
Quadro 15 - Custos diretos médios por procedimento e custos diretos
médios da HDC via FAV observados nos CDs dos Hospitais A,
B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014

Procedimentos observados nos CDs

Hospital
A (R$)

Hospital
B (R$)

Hospital
C (R$)

49,33

72,35

45,61

Instalação de HDC via FAV

5,40

8,98

8,42

Assistência de enfermagem frente às
complicações do período trans-diálise

2,22

0,34

1,20

Desinstalação de HDC via FAV

1,04

1,20

2,32

Monitorização das sessões de HDC

35,29

47,22

184,52

Desinfecção interna e limpeza externa da
máquina de HD e limpeza de mobiliários
componentes da unidade do paciente

6,99

7,89

10,37

Reprocessamento de circuito extracorpóreo

1,65

----

12,39

101,92

137,98

264,83

Preparo de circuito extracorpóreo (novo ou
reprocessado*) para instalação da HDC

O

via FAV no CD do Hospital C é 2,60 maior que o

do Hospital A e 1,92 maior que o do Hospital B cujo

é 1,35

maior que o do Hospital A.
Nos pacientes portadores de CDL, maioria nos CDs dos
Hospitais C (85,71%) e B (82,67%), houve variação do
R$ 117,41, no Hospital A, e R$ 276,01, no Hospital C.

entre
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Quadro 16 - Custos diretos médios por procedimento e custos diretos
médios da HDC via CDL observados nos CDs dos Hospitais A,
B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
Procedimentos observados nos CDs

Hospital
A (R$)

Hospital
B (R$)

Hospital
C (R$)

Preparo de circuito extracorpóreo (novo ou
reprocessado*) para instalação da HDC

49,33

72,35

45,61

Instalação de HDC via CDL

10,63

9,51

16,32

Assistência de enfermagem frente às
complicações do período trans-diálise

2,22

0,34

1,20

Desinstalação de HDC via CDL

11,30

8,56

5,60

Monitorização das sessões de HDC

35,29

47,22

184,52

Desinfecção interna e limpeza externa da
máquina de HD e limpeza de mobiliários
componentes da unidade do paciente

6,99

7,89

10,37

Reprocessamento de circuito extracorpóreo

1,65

----

12,39

117,41

145,87

276,01

O

via CDL no CD do Hospital C é 2,35 maior que o

do Hospital A e 1,90 maior que o do Hospital B sendo, neste último,
o

1,24 maior que o do Hospital A.
Independentemente da via de AV utilizada nos CDs dos

três HCEs, FAV ou CDL, os custos com os procedimentos “preparo
de circuito extracorpóreo (novo ou reprocessado) para instalação da
HDC” e “monitorização das sessões de HDC” constituíram-se nos
mais importantes para a composição do
ainda, que os

. Comprova-se,

da “instalação e da desinstalação de HDC via

CDL” são mais elevados em comparação aos da “instalação e da
desinstalação via FAV” em cada CD, sendo 1,97 e 18,87 maiores no
Hospital A; 1,06 e 7,13 maiores no Hospital B e 1,94 e 2,41 maiores
no Hospital C.
As médias ponderadas do

, tendo em conta o

número de sessões de HDC via FAV e via CDL, estão apresentadas
no Quadro 17. Evidencia-se que a média ponderada do

no
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Hospital C é 2,47 maior do que a do Hospital A e 1,91 maior do que
a do Hospital B que, por sua vez, apresenta média ponderada do
1,30 maior do que a do Hospital A.
Quadro 17 - Distribuição dos custos diretos médios da HDC, via FAV e
CDL, e das respectivas médias ponderadas nos CDs dos
Hospitais A, B e C - São Paulo-SP, Brasil, 2014
HDC

Hospital A

Hospital B

Hospital C

: via FAV (R$)

101,92

137,98

264,83

: via CDL (R$)

117,41

145,87

276,01

: médias ponderadas

109,67

141,93

270,42

5
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A prevalência mundial de DRC continua a aumentar
requerendo a adoção de uma das modalidades de tratamento
dialítico disponíveis (HD, DP, transplante renal) as quais impactam,
substancialmente, nos orçamentos finitos destinados à área da
saúde(12-13, 67-68).
Em diversos países, o custo para manter pacientes
portadores de DRC em diálise é elevado(2,5-12,68). No Brasil as TRS
têm

sido

motivo

de

preocupação

crescente

dos

órgãos

governamentais visto que o SUS subsidia grande parte das terapias
vigentes

realizadas, principalmente, em CDs

integrantes de

organizações hospitalares(26-29).
O fato da HD se constituir na principal modalidade dialítica
adotada para a sobrevivência da maioria dos pacientes com DRC(2024, 29, 35,67-69)

justifica a realização deste estudo cujos resultados

obtidos foram apresentados de acordo com uma lógica da HDC
mesmo que, na prática clínica, esses procedimentos não ocorram
sequencialmente

e

alguns

deles

possam

ser

realizados,

simultaneamente, por diferentes profissionais a pacientes distintos
devido à dinâmica da divisão do trabalho.
Inicialmente, é preciso ponderar que a participação de
enfermeiros e técnicos/auxiliares, em cada procedimento, foi
condicionada e determinada por fatores como: a capacidade de
atendimento e a área física dos CDs campos de estudo; relação
entre o quantitativo de profissionais de enfermagem, por categoria e
quantitativo e as condições clínicas dos pacientes portadores de
DRC ou LRA atendidos. Destarte, não se discutirá a participação de
enfermeiros

versus

a

participação

de

técnico-auxiliares

nos

procedimentos em questão. Contudo, durante o período e coleta de
dados constatou-se que, conforme preconizado, os enfermeiros
responsabilizaram-se pela execução de procedimentos destinados
aos pacientes com perfil de maior complexidade, sobretudo quando
detectado algum problema referente ao AV, FAV ou CDL, na
instalação/manutenção/desinstalação da HDC.
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Os tempos médios de atuação em HD das equipes de
enfermagem observadas nos CDs dos Hospitais A (10,63 anos DP= 8,22), C (10,29 anos - DP= 6,29) e B (6,53 anos - DP= 6,91)
evidenciam tratar-se de profissionais experientes na área de
nefrologia corroborando a escolha destes HCEs como cenários de
boas práticas e, portanto, propícios à consecução do estudo.
Salienta-se que os CDs devem dispor de recursos
humanos

dimensionados

quali-quantitativamente

conforme

a

regulamentação técnica em vigor(42,70), especialmente em relação
aos profissionais de enfermagem que estarão em contato direto e
contínuo com os pacientes nos períodos pré, trans e pós-diálise
dado

que,

a

inadequação

numérica

e

qualitativa

desses

profissionais, independentemente do contexto de cuidado, lesa a
clientela no seu direito de assistência à saúde livre de riscos e pode
comprometer, legalmente, a instituição de saúde, por eventuais
falhas ocorridas na assistência prestada(71).
No que diz respeito aos pacientes que originaram as
observações nos três CDs a maioria era adulta, 44,7 anos (DP=
17,91) no Hospital A e 50,82 anos (DP= 16,48) no Hospital B, e
idosa no Hospital C, 65,6 anos (DP= 10,62), do sexo masculino,
respectivamente 50,7%, 68,4% e 64,6%, resultados similares ao de
outros estudos realizados no cenário nacional que indicam o
aumento da idade da população em diálise(72-76).
No CD do Hospital A predominou a FAV como AV para a
HDC, em 69,66% dos pacientes, e nos CDs dos Hospitais C e B o
CDL (85,71% e 82,67%). A literatura explicita que a indicação da
FAV(36-37) como AV preferencial trás, comprovadamente, inúmeros
benefícios aos pacientes submetidos a HD, notadamente no tocante
ao seu prognóstico(77) sendo o uso do CDL associado à maior
ocorrência de infecções, hospitalizações e ao aumento da
mortalidade dos pacientes quando comparado ao uso da FAV(78-81).
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Entretanto,

autores

afirmam

não

ser

incomum

o

encaminhamento de pacientes com DRC ao tratamento nefrológico
quando já estão em fase avançada da doença requerendo terapia
dialítica de urgência ou emergência(15,23). Nessas situações agudas,
vários pacientes necessitarão da inserção temporária de CDL
porém, nos casos em que não apresentarem possibilidade de outra
via de acesso à circulação sanguínea, passarão a utilizá-lo,
permanentemente, para a viabilidade da HDC crônica(35).
Para o êxito do programa de HD é vital a adequada opção
por um determinado tipo de AV(31-33). Idealmente, a melhor escolha
dentre as possibilidades de AV (FAV, CDL, EAV) deveria ocorrer no
estágio inicial da DRC considerando as condições clínicas de cada
paciente(34) e valorizando a sua capacidade de tomada de decisão
informada relativamente à modalidade de TRS e ao tipo de AV que
melhor se adaptassem ao seu estilo de vida.
O envolvimento do paciente e de seus familiares no
processo decisório é imprescindível para minimizar os custos
intangíveis relativos ao impacto da situação da doença na qualidade
de vida da pessoa e as perdas associadas, à presença de dor e de
sofrimento

que

se

estende,

inclusive,

aos

seus

entes

significativos(82). Isto porque os custos intangíveis são os mais
difíceis de serem medidos por dependerem da percepção que o
paciente tem sobre seus problemas de saúde e as suas
consequências sociais(83).
A DRC é silenciosa e os pacientes podem descobrir sua
existência somente em estágios mais avançados quando se torna
necessária uma das modalidades de TRS para assegurar a sua
sobrevivência.

Assim, a triagem da função renal, sobretudo em

grupos de risco (diabéticos, hipertensos, idosos), é altamente
recomendada para diagnosticar a DRC em seus estágios iniciais.
Nessa direção, a melhor abordagem consiste no estabelecimento de
uma estreita relação entre os prestadores de cuidados primários
para favorecer o diagnóstico precoce da disfunção renal e o
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encaminhamento do paciente ao nefrologista para as devidas
providências(15).
Em 2011, estudo americano mostrou os benefícios da
assistência multidisciplinar aos pacientes com DRC, seis meses
antes do início da diálise, que foram encaminhados precocemente
ao nefrologista e que iniciaram HD com AV do tipo FAV, sem
hospitalização. Obteve-se, no início da diálise, custo médio do
tratamento por paciente significativamente menor (US$ 942 ± 1941)
quando comparado ao custo médio daqueles de encaminhamento
tardio ao nefrologista (US$ 2410 ± 2481). Os autores concluíram que
este resultado econômico deu-se pelo preparo antecipado da FAV e
pela não necessidade de hospitalização do paciente em início de
diálise(81).
Estudo brasileiro, também realizado em 2011, demonstrou
que o período mínimo de cuidados nefrológicos ideais, antes do
início da HD, é influenciado por vários fatores que compreendem o
tempo decorrido desde a autorização da realização até a confecção
cirúrgica da FAV; espera de 60 a 90 dias para seu primeiro uso e,
nos casos em que a FAV não se desenvolver, aguardar de 60 a 90
dias para que outra FAV possa ser preparada e puncionada pela
primeira vez. Frente a esta problemática os autores advogaram a
favor da adoção de estratégias educacionais pré-diálise e da
implementação de medidas preventivas multiprofissionais que
retardassem/interrompessem a progressão da DRC para estágios
mais avançados diminuindo a morbidade e a mortalidade iniciais(15).
Recentemente, ocorreu uma importante conquista para a
área de nefrologia brasileira com a aprovação da Portaria n° 389 de
14 de março de 2014, definindo os critérios para a organização da
linha de cuidado da pessoa com DRC e instituindo incentivo
financeiro destinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico(70). Para
efeito desta Portaria, a classificação do estágio clínico da DRC,
segundo a TFG, observará os parâmetros preconizados pela
KDOQI(14) e o incentivo financeiro destinado ao cuidado ambulatorial
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pré-dialítico, correspondente ao valor mensal de R$ 61,00 por
pessoa, deverá ser utilizado, exclusivamente, para a realização dos
procedimentos referentes aos estágios clínicos 4 e 5 pré-diálise. A
linha de cuidado prevê o diagnóstico precoce de problemas renais
em pacientes diabéticos, hipertensos e idosos, o acompanhamento
na

atenção

básica,

especializadas

em

o

direcionamento

DRC,

a

para

composição

as

unidades

das

equipes

multiprofissionais no contexto do SUS, o acesso à TRS e à rede de
remoção nas urgências, além da internação hospitalar quando
necessário(70).
Diante do exposto comprova-se a imprescindibilidade da
eleição prévia da FAV como AV prioritário para portadores de DRC
em estágio avançado com indicação de HD, contribuindo para a sua
sobrevivência e melhor qualidade de vida e para incrementar o uso
racional dos recursos (humanos, estruturais, financeiros) dos
sistemas de saúde.
Nessa perspectiva, autores argumentam a favor de um
melhor planejamento para a confecção e manutenção deste AV,
visando evitar recidivas de internações, bem como realização de
ações educativas junto aos pacientes e equipe multiprofissional para
assegurar a preservação da sua integridade(72).
Ao se comparar o tempo médio de duração da “instalação
da HD via CDL” versus o da a “instalação via FAV”, em cada CD,
observa-se que ele é 1,60 maior no Hospital A; 1,16 no Hospital B e
2,50 no Hospital C. O mesmo ocorre quando comparados os tempos
médios de desinstalação via CDL e via FAV nos CDs do Hospital A
(1,33 maior) e Hospital C (2,41 maior). Excepcionalmente, no CD do
Hospital B, o tempo médio de duração da desinstalação via FAV foi
1,21 maior em relação à desinstalação via CDL, decorrente das
condições clínicas específicas dos pacientes portadores de FAV no
período estudado.
Por conseguinte, além de ter sido demonstrado um menor
tempo médio de atuação dos profissionais de enfermagem na
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“instalação e desinstalação de HDC via FAV”, reafirmando-se a
importância da opção preferencial desta via de AV preconizada na
literatura(36-37,

77-81)

,

mostrou-se,

também,

que

estes

dois

procedimentos representam impacto econômico, substancialmente,
quando comparados aos procedimentos “instalação

menor no
e

desinstalação

de

comparativamente,

HDC

via

CDL”

que

apresentaram,

1,97 e 10,87 maiores no Hospital A; 1,06 e

7,13 maiores no Hospital B e 1,94 e 5,67 maiores no Hospital C.
Portanto, além dos aspectos humanitários, éticos, científicos e
políticos o econômico deve ser levado em conta posto que ele é,
também, indicativo favorável da adoção da FAV como AV de escolha
para viabilizar a HDC.
Na maioria dos procedimentos analisados “preparo de
circuito extracorpóreo (novo ou reprocessado) para instalação da
HDC”; “instalação via FAV e via CDL”; “assistência de enfermagem
frente às complicações do período trans-diálise”; “desinstalação via
FAV e via CDL”; “desinfecção interna e limpeza externa da máquina
de HD e limpeza de mobiliários componentes da unidade do
paciente” e “reprocessamento de circuito extracorpóreo” os custos
com materiais e medicamentos/soluções corresponderam aos
valores que mais contribuíram para a composição do

,

semelhantemente aos resultados de outros estudos sobre custo
direto

de

procedimentos

realizados

por

profissionais

de

enfermagem(84-88).
Reitera-se que as informações sobre os custos de
materiais e soluções/medicamentos fornecidas pelos três HCEs
compreenderam os insumos adquiridos, geralmente, por meio de
processo licitatório, obedecendo aos princípios de legalidade,
impessoalidade,

moralidade,

publicidade

e

eficiência(89),

na

modalidade de Pregão.
O Pregão se destina à aquisição de bens e serviços
comuns em instituições públicas e prevê a disputa de preços entre
licitantes,

Pessoas

Jurídicas

ou

Pessoas

Físicas,

para

o
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fornecimento de produtos pelo menor preço em atendimento aos
editais e contratos que visam ao interesse público. Dessa forma, é
considerado como um aperfeiçoamento do regime de licitações para
a Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, pois
possibilita o incremento da competitividade e a ampliação das
oportunidades de participação dos licitantes nas licitações(89).
Contudo, cabe ressaltar que os preços dos insumos
disponibilizados para uma dada organização serão influenciados por
seus volumes de compras, ou seja, quanto maiores os volumes de
compras maiores serão as possibilidades de negociação para o
alcance do menor preço. Os menores preços dependerão,
igualmente, das habilidades de negociação dos profissionais da área
de compras que devem ter acesso às recomendações técnicas dos
insumos; conhecer as tendências de mercado; avaliar a existência
de produtos competitivos e ter disponível um banco de dados
informatizado e atualizado para a obtenção de informações relativas
à série histórica de preços e volumes de compras, da instituição,
para fundamentar o processo de negociação. Nessa direção,
destaca-se

que

o melhor

desempenho

desses

profissionais

dependerá da assessoria dos responsáveis técnicos por áreas
específicas como os CDs, para a adequada elaboração dos editais e
dos contratos para a licitação.
A aproximação dos setores de consumo com os de
administração e compras, por intermédio de assessorias técnicas e
comissões compostas por médicos, enfermeiros, farmacêuticos,
fisioterapeutas, entre outros, que baseados em seu conhecimento
técnico, contribuem para a tomada de decisão sobre a adoção,
descontinuidade e requisitos mínimos de qualidade dos insumos
utilizados, constitui-se em uma proposta eficiente à melhoria da
gestão de materiais em hospitais(90).
O alto custo dos recursos materiais tem causado
crescente preocupação aos administradores das organizações de
saúde que precisam investir no aprimoramento dos sistemas de
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gerenciamento de materiais para propiciar a continuidade da
assistência com qualidade, a um menor custo, assegurando a
quantidade e a qualidade adequada(91-94) a fim de que os
profissionais executem, suas atividades, sem riscos para si mesmos
e para os pacientes sob seus cuidados(91). Nessas organizações os
enfermeiros têm assumido papel decisório na alocação racional de
recursos ao tomar decisões inerentes às prioridades dos serviços
que coordenam e aos recursos que serão empregados(59).
A célere elevação dos custos para o atendimento das
diferentes demandas de cuidados nas organizações hospitalares
requer a realização de estudos sobre os aspectos financeiros
envolvidos que possibilitam a proposição de estratégias para o uso
eficiente dos recursos, equilibrando a oferta de serviços de saúde e
a sua viabilidade econômica(86).
O

relativo ao procedimento “preparo do circuito

extracorpóreo (novo ou reprocessado) para a instalação da HDC” foi
o mais expressivo na composição do

no Hospital A (R$ 49,33)

e no Hospital B (R$ 72,35) e o segundo mais expressivo no Hospital
C (R$ 45,61). Agruparam-se, neste procedimento, os insumos
necessários à montagem da máquina de HD e, por isso, obtiveramse os maiores custos com materiais, com forte impacto dos custos
dos circuitos extracorpóreos (linha arterial, dialisador e linha
venosa), e soluções/medicamentos, destacando-se os custos de
aquisição de galões de solução de bicarbonato de sódio 8,4% e
solução polieletrolítica os quais foram mais elevados no Hospital C,
respectivamente R$ 8,90 e R$ 10, 20.
Foram observados, com maior frequência, os preparos de
circuitos extracorpóreos no 1º (31,37%), 3º e 4º usos (12,82%) e 2º
uso (10,25%) no CD do Hospital A e o preparo de circuitos
extracorpóreos no 2º, 3º, 6º, 8º, 9º usos (10,1%), 4º uso (8,08%) e
10º uso (7,07%) no do Hospital C. No CD do Hospital B todos os
circuitos extracorpóreos foram descartados após o primeiro uso
justificando o seu maior custo unitário (R$ 51,69).
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O reprocessamento do dialisador capilar tem sido uma
prática realizada desde o início da HD a fim de possibilitar vários
usos, deste material, para um mesmo paciente(95-98). A validade do
reuso vem sendo apoiada por estudos na literatura e tal
procedimento tem aumentado, significativamente, ao longo das
décadas nos EUA e desaparecido, por completo, em alguns outros
países, como Portugal e França. Por outro lado os fabricantes de
dialisadores, motivados por interesses econômicos mais lucrativos,
passaram a adotar estratégia de marketing favorável à utilização
única e depreciativa da prática do reprocessamento do dialisador(98).
Apesar de controvérsias em relação à reutilização, visto
que alguns estudos sugeriam que dialisadores reprocessados
seriam menos seguros que os de uso único(99-100) e outros
manifestavam preocupação no que concerne ao aumento das taxas
de infecção em CDs que reprocessavam os dialisadores(101-103), tal
procedimento, legitimado na prática clínica, é predominante em todo
o mundo, sobretudo por sua repercussão na redução de custos e na
geração de lixo hospitalar, sem comprometimento da segurança do
paciente e da eficácia do tratamento dialítico(98).
Estudo americano que acompanhou 75.831 pacientes ao
longo de um ano, sendo 61.391 pacientes (81%) submetidos a HD
com dialisadores reprocessados e 14.440 pacientes (19%) com
dialisadores uso único, indicou não ter encontrado nenhuma
vantagem de sobrevivência associada ao uso único(104).
Como a maioria dos estudos comparativos encontrados
na literatura não demonstraram diferenças na mortalidade entre os
CDs frente à reutilização ou não dos dialisadores(102-103), autores
previam que essa prática continuaria, até a demonstração de forte
evidência contrária, uma vez que reduziria os custos do tratamento e
possibilitaria

o

emprego

de

dialisadores

mais

eficientes

e,

consequentemente, mais caros para fornecer diálise de alta
qualidade aos portadores de DRCT(98,105).
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Há quase duas décadas atrás autores explicitavam suas
inquietações sobre qual tendência predominaria no futuro: a não
reutilização dos dialisadores, indicada como a melhor opção para
oferecer a maior segurança possível ao paciente, ou o aumento
contínuo do reuso impulsionado pela crescente pressão econômica.
Na época, como a prática do reprocessamento de dialisadores já era
controversa e não isenta de riscos, recomendavam que os CDs
deveriam estabelecer um rigoroso programa de garantia de
qualidade incluindo a monitorização regular da qualidade da água
utilizada com esta finalidade(106-107).
No Brasil, a Diretoria Colegiada da ANVISA considerando:
a

necessidade

de

redefinir

os

critérios

mínimos

para

o

funcionamento e avaliação dos serviços públicos e privados que
realizavam diálise em pacientes ambulatoriais, portadores de IRC;
os mecanismos de sua monitoração e a de redução dos riscos aos
quais fica exposto o paciente que se submete à diálise, adotou a
RDC nº 154 de 15 de junho de 2004 estabelecendo o Regulamento
Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Diálise. De acordo
com essa Resolução o reuso referia-se aos procedimentos de
limpeza, desinfecção, verificação da integridade e medição do
volume interno das fibras (priming) dos dialisadores, antes do
primeiro uso e após cada uso subsequente e do armazenamento
dos dialisadores e das linhas arteriais e venosas. Após a verificação
do priming, qualquer resultado indicando uma redução superior a
20% do volume inicial tornaria obrigatório o descarte do dialisador,
independentemente
reprocessamento

do

método

(manual

ou

empregado
por

intermédio

para
de

o

seu

máquina

automatizada)(42).
Recentemente, em 13 de março de 2014, a Diretoria
Colegiada da ANVISA adotou a RDC nº 11 dispondo sobre os
Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de
Diálise e dando outras providências(108). Destaca-se, entre os
requisitos, a proibição do reuso de dialisadores com a indicação na
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rotulagem de “proibido reprocessar”; a proibição do reuso de
dialisadores

que

não

possuem

capilares

com

membrana

biocompatível; a proibição do reuso de linhas arteriais e venosas que
deverão ser descartadas após o uso (prazo determinado de
cumprimento: três anos a partir da data de publicação da RDC nº
11); a proibição do reprocessamento de dialisadores utilizados para
pacientes com sorologia desconhecida ou positiva para hepatite B, C
e HIV (prazo determinado de cumprimento: um ano a partir da data
de publicação da RDC nº 11) e a indicação de substituição do
processamento manual pelo processamento automatizado dos
dialisadores (prazo determinado de cumprimento: quatro anos a
partir da data de publicação da RDC nº 11).
Assim, até a extinção dos prazos determinados, o
processamento de dialisadores e linhas arteriais e venosas deverá
ser feito em salas exclusivas para cada patologia (hepatite B e C); as
linhas arteriais e venosas deverão ser consideradas em conjunto
com os dialisadores (para fins de controle do reuso e descarte) e os
dialisadores submetidos ao processamento manual poderão ser
utilizados para o mesmo paciente por, no máximo, 12 vezes(108).
Durante o período de coleta de dados, caso os CDs dos
Hospitais A e C já tivessem adotado as disposições da RDC nº
11(108) e não reprocessassem os circuitos extracorpóreos, o

do

“preparo do circuito extracorpóreo para a instalação da HDC” seria
de R$ 75,56 (DP= 0,93) no primeiro e de R$ 105,41 (DP= 1,35) no
segundo, correspondendo a um aumento de R$ 26,23 no
Hospital A e de R$ 59,80 no do Hospital C. O
procedimento continuaria sendo o mais impactante no

do
deste
do

Hospital A e o segundo maior no do Hospital C. Nota-se que mesmo
com a exclusão do

do “reprocessamento de circuito

extracorpóreo”, R$ 1,65 no Hospital A e R$ 12,39 no Hospital B, sua
representatividade no

via FAV e via CDL seria pouco

expressiva ocorrendo, ainda, o aumento de R$ 24,58 e R$ 47,41
simultaneamente.
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Como se constata, no cenário nacional, a tendência da
não reutilização dos circuitos extracorpóreos, alerta-se para o fato de
que tal prática demandará, por parte dos gerentes de serviços de
saúde, especial atenção ao impacto ambiental por aumentar,
significativamente, a produção de resíduos infectantes do Grupo A Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que
podem apresentar risco de infecção por suas características de
maior virulência ou concentração(109) - representando elevação dos
custos com o aumento do volume de resíduos contaminados que
demandarão

a

segregação

tratamento/beneficiamento

na

fonte,

o

(desinfecção,

transporte
esterilização

e

o
ou

incineração) para viabilizar sua disposição final.
Relativamente aos procedimentos “instalação de HDC via
FAV e via CDL” verificaram-se os maiores tempos médios de
duração no CD do Hospital B, 10,41 min (DP= 6,50) e 12,11 min
(DP= 4,22) que, por tratar-se de uma Unidade Nefrológica, atende
portadores de DR, crônicos e agudos, por tempo determinado, até
que seja possível seu encaminhamento a um CD mais próximo de
sua residência.
Para instalação da HD via FAV utilizam-se, pelo menos,
duas agulhas sendo uma para a porção denominada como arterial e
outra para a porção venosa. Conforme as suas características
(maturação, tempo de confecção) e condições de uso (presença de
estenose, trombose, isquemia do membro no qual está localizada,
aneurisma, hematoma, cicatrizes causadas por punções repetitivas
em um mesmo local) este AV pode demandar outras punções para o
estabelecimento do adequado fluxo sanguíneo que assegure o êxito
da HD. Como o paciente receberá anticoagulação mantem-se a
agulha de FAV no local puncionado sem sucesso para se evitar a
ocorrência de sangramento e de hematoma sendo, todas as agulhas
retiradas, geralmente, somente ao final da HD. A presença de
pacientes portadores de FAV com características e condições de
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uso mais complicadas determinou a participação dos enfermeiros do
CD do Hospital B na maioria das instalações (92,31%).
Mesmo tendo sido frequente a instalação da HD via CDL
com a participação de um único profissional, na maioria das vezes
um técnico/auxiliar de enfermagem, nos três CDs observaram-se
casos onde estiveram presentes até três profissionais, sendo um ou
dois deles enfermeiros, especificamente frente à detecção de
problemas relacionados à permeabilidade ou a deficiência/ausência
de fluxo sanguíneo em uma ou ambas as vias do CDL.
A troca do curativo no local de inserção do CDL pode ser
realizada no início da instalação ou ao final da desinstalação da
HDC estando condicionada à avaliação prévia do profissional quanto
às características externas do curativo interdialítico (se está limpo e
seco ou se há a presença de umidade, sujidade, secreção e/ou
sangue; condições de aderência do material utilizado para fixação da
gaze a pele).
No CD do Hospital C foi frequente a troca do curativo no
momento da “instalação da HDC”, mesmo que estivesse visualmente
limpo, seco e bem fixado, explicando o

mais elevado (R$

16,32) deste procedimento em comparação ao procedimento
“desinstalação de HDC via CDL”, neste CD, no qual se utilizou,
rotineiramente, a aplicação da pomada mupirocina (R$ 0,58/10 mg)
no local de inserção do cateter e curativo filme transparente (R$
2,97/unidade) para fixação do curativo. Houve variação do momento
de realização do curativo nos CDs dos Hospitais A e B que não
apresentaram diferenças significativas entre os custos totais médios
relativos aos procedimentos “instalação e desinstalação de HDC”.
Durante a condução deste estudo foi presenciada apenas
a ocorrência de complicações clínicas consideradas de baixo risco
(crises hipotensivas, câimbra, cefaleia e crises hipertensivas)(31),
entre os pacientes no período trans-diálise, requerendo assistência
imediata dos profissionais de enfermagem: administração de
soluções salinas e/ou medicamentos analgésicos, anti-hipertensivos,
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hipertônicos; desligamento temporário da programação de UF,
posicionamento do paciente em trendelenburg; diminuição do
intervalo de verificação da PA.
A hipotensão arterial, sintomática ou assintomática,
continua a figurar entre as complicações intradialíticas mais comuns,
principalmente em pessoas idosas e diabéticas, associada à
dificuldade do paciente controlar o ganho excessivo de peso
interdialítico decorrente da ingestão de líquidos e de alimentos ricos
em sódio. Apesar de sua origem multifatorial a principal causa da
hipotensão, que pode variar entre menos de 5% e 40%, é a
hipovolemia durante a sessão de HD relativa ao estabelecimento da
taxa de UF (remoção de líquido do compartimento intravascular)
para o alcance do peso seco(110). A avaliação contínua do peso seco
é fundamental para a qualidade de vida e sobrevivência de
portadores de DRC posto que há associação entre o elevado ganho
de peso interdialítico e a ocorrência de complicações como
hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e até morte(111).
Na maioria das vezes as câimbras, predominantes em
membros inferiores, estão relacionadas à hipotensão arterial, porém
podem ser associadas ao fato do paciente estar abaixo do peso
seco estabelecido e/ou do uso de solução de diálise pobre em sódio.
A cefaleia é também um sintoma comum durante a HD e, mesmo
sua etiologia sendo em parte desconhecida, pode decorrer da
redução aguda da concentração de cafeína ou do uso de solução de
diálise contendo acetato(112) .
O CD do Hospital B apresentou o maior número de
ocorrências (37-100%) no período trans-diálise, 48,65% devido a
episódios de crises hipertensivas. Na maioria desses casos os
pacientes eram portadores de hipertensão arterial amplamente
indicada na literatura(1,4,

113-116)

como uma das principais causas da

DRC.
Verificaram-se os maiores tempos médios de duração do
procedimento “desinstalação de HDC via FAV” nos CDs dos
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Hospitais B (10,41 min - DP= 4,39) e A (7, 51 min - DP= 3,46),
relacionados à necessidade

do profissional de enfermagem

prolongar o tempo de permanência, junto aos pacientes, para
auxiliá-los na compressão dos curativos oclusivos aplicados nos
orifícios de retiradas de agulhas de FAV, com fluxo sanguíneo mais
intenso, ou para realizar tal ação para aqueles sem condições de
executá-la.
No CD do Hospital A também se verificou o maior tempo
médio de duração da “desinstalação de HDC via CDL”, (10,02 min
(DP= 4,35), e o maior custo médio com soluções/medicamentos (R$
8,76 - DP= 16,08), pelo uso de SF 0,9% frasco-ampola 10 ml e de
Actilyse 10 mg (3 ml - R$ 95,18) empregados na tentativa de
desobstrução dos lúmens das vias do CDL. A permanência de CDL
por tempo prolongado associa-se, frequentemente, à trombose
venosa, infecção ou outras complicações, requerendo medidas para
a sua preservação ou, até mesmo, a obtenção de um novo
acesso(117). Portanto, a desobstrução trombótica do CDL, sempre
que possível, é preferível à sua retirada tendo em vista que esta
representaria

aumento

de

riscos

clínicos

ao

paciente

que

necessitaria interromper as sessões de HDC e ser submetido à
reinserção de um novo CDL, o que impactaria nos custos
intangíveis(81-84) e, possivelmente, aumentaria os custos diretos
relativos à terapia dialítica.
O procedimento “monitorização das sessões de HDC”
correspondeu ao segundo maior

na composição do

nos

CDs do Hospital A (R$ 35,29) e B (R$ 47,22). Representou o
mais elevado (R$ 184,52) na composição do

do Hospital C

em razão do maior tempo médio de duração da sessão de HDC (04
horas) e dos maiores valores de custo médio mob/hora dos
profissionais de enfermagem (Enfermeiro: R$ 102,41; Técnico de
Enfermagem: R$ 50,34).
A

“monitorização

das

sessões

de

HDC”

é,

indubitavelmente, de extrema importância, especialmente durante a
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execução da HD quando enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem devem manter observação constante dos sinais e
sintomas apresentados pelo paciente, monitorar o funcionamento
dos materiais

e equipamentos utilizados

e tomar decisões

adequadas à resolução de ocorrências ou minimização de suas
consequências. Além disso, a complexidade e especificidade do
paciente portador de DRCT demandarão investimentos cotidianos no
sentido

de

orientá-los

e

auxiliá-los

a

mudar

atitudes

e

comportamentos que possam comprometer a manutenção do regime
terapêutico e a melhora de sua qualidade de vida(45).
Segundo as normas legais vigentes todos os membros da
equipe de saúde devem permanecer no ambiente de diálise, durante
toda a sessão, assumindo a responsabilidade pelo atendimento que
se fizer necessário durante o procedimento hemodialítico(42,

108)

.

Porém, nas realidades assistenciais estudadas, percebeu-se que
mesmo não sendo prerrogativa exclusiva dos profissionais de
enfermagem, estes estiveram, de fato, no ambiente de diálise o
tempo todo, evidenciando ser imprescindível sua presença para o
êxito da HDC.
Neste sentido, o enfermeiro, como coordenador da equipe
de enfermagem, tem sido indicado como o elo entre o paciente, sua
família e os demais membros da equipe multiprofissional. Para tanto,
ele precisa possuir conhecimento técnico-científico atualizado;
sensibilidade para compreender a experiência do estar doente ou ter
que viver com o doente; requerer às instâncias superiores condições
que favoreçam a assistência de enfermagem individualizada e
dirigida às reais necessidades de cada um e contribuir, com os
outros profissionais, na implementação de ações que auxiliem o
indivíduo no manejo da DRC e seus desdobramentos(117).
Salienta-se que a qualidade dos serviços prestados por
uma organização de saúde está diretamente relacionada com a
competência técnica, habilidade de interação e de comunicação de
seus trabalhadores para com o usuário, bem como com as
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condições de trabalho vigentes, recursos materiais e serviços de
apoio disponíveis(118).
Os profissionais de enfermagem que participaram do
estudo realizaram os procedimentos com o mesmo rigor, mantendo
as boas práticas e os padrões de qualidade recomendados,
empenhando-se para o alcance do melhor resultado possível
mediante os recursos disponíveis. Evidenciou-se, que mesmo não
havendo distinção na realização dos procedimentos em análise,
diferença salarial considerável entre os profissionais de enfermagem
dos três CDs, especificamente nos atuantes no CD do Hospital C
(Equipe de Enfermagem: mob/hora - R$ 152,75), cujo custo
médio/hora da equipe de enfermagem é 3,24 maior do que o do
Hospital A e 1,67 maior que o do Hospital B.
Tal fato merece criteriosa atenção por parte dos gestores
e gerentes hospitalares no sentido de compreender os motivos de
importante diferença salarial e averiguar, conforme os respectivos
níveis

de

governabilidade

desenvolvimento

de

e

mecanismos

influência,
que

possibilidades

permitam

reavaliar

do
a

remuneração dos profissionais de forma a adequá-la à função
exercida e ao mercado, considerando a carga de trabalho mensal,
pois certamente, constitui-se em motivo gerador de insatisfação
entre os profissionais.
Pela representatividade do quantitativo de profissionais de
enfermagem na área da saúde e, pela sua importância na prestação
de serviços com qualidade, é imprescindível que esses profissionais
estejam satisfeitos e motivados para a realização de seu
trabalho(119).
Sabe-se que a remuneração adequada para a função
exercida não é o único fator para a satisfação com o trabalho, sendo
reconhecidos outros fatores como a autonomia para tomar decisões,
a possibilidade de crescimento profissional, o reconhecimento
pessoal e o próprio orgulho do indivíduo em atuar em determinadas
instituições(120). Entretanto, o salário não compatível com a
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responsabilidade tem sim forte impacto e pode influenciar na decisão
em

não

permanecer

em

uma

determinada

instituição

comprometendo a retenção de profissionais experientes e altamente
capacitados.
Demonstrou-se que o maior tempo médio de duração do
procedimento “desinfecção interna e limpeza externa da máquina de
HD e de mobiliários componentes da unidade do paciente”, 3,51 min
(DP= 1,51), ocorreu no CD do Hospital B especificamente nas
situações em que havia a presença de sangue sendo necessária a
limpeza da máquina e mobiliários com água e sabão.
No

que

tange

ao

“reprocessamento

de

circuitos

extracorpóreos” verificou-se, no Hospital C, o maior tempo médio de
duração, 11,59 min (DP= 2,05) e o

mais elevado (R$ 12,39 -

DP= 0,28). No CD do Hospital A são escalados dois profissionais
(exclusivamente técnicos/auxiliares de enfermagem) para a sala de
reuso, um para a limpeza manual do circuito extracorpóreo e outro
para o seu preenchimento com solução de ácido peracético, o que
justifica o menor tempo médio de duração (8, 24 min - DP= 3,01)
quando comparado ao CD do Hospital C onde o procedimento é
realizado por um único profissional (enfermeiro ou técnico de
enfermagem).
Conforme anteriormente mencionado, se justifica a
observação de 69 reprocessamentos de circuitos extracorpóreos no
CD do Hospital C devido o descarte, logo após o uso, de circuitos
extracorpóreos de pacientes portadores de LRA, sem sorologias
para Hepatite B, Hepatite C e HIV com resultados conhecidos, ou de
pacientes, com DRC ou LRA, cujos circuitos extracorpóreos se
encontravam no 12° reuso, condição indicativa do seu descarte(108).
Então, diante da tendência da não reutilização dos circuitos
extracorpóreos no cenário nacional(108) optou-se por não se estender
o período de coleta de dados no Hospital C para completar a
amostra mínima de 100 observações/procedimento.
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Também, no CD do Hospital C, obteve-se elevado custo
médio relacionado a soluções/medicamentos (R$ 11,15) com o uso
da solução de ácido peracético 2%. Isso ocorreu porque no CD do
Hospital A essa solução é preparada por técnicos/auxiliares, na
própria sala de reuso, em um recipiente no qual se acrescentam
nove litros de água deionizada a um litro de ácido peracético 2%,
perfazendo um total de dez litros de solução (R$ 19,00), volume
suficiente para o preenchimento de, em média, 20 circuitos
extracorpóreos, utilizando-se, a própria linha arterial de cada um
deles, conectada a uma bomba rolete. No Hospital C o preparo
desta solução é realizado na farmácia da Instituição onde são
envasados 500 ml em frascos de vidro rotulados, vedados com
tampa de borracha, aplicados lacres de alumínio e dispensados ao
CD, aumentando, substancialmente, o custo relativo à sua produção.
As médias ponderadas dos

, relativas a HDC via

FAV e CDL, evidenciaram que a do CD do Hospital C (R$ 270,42) é
2,47 maior do que a do Hospital A (R$ 109,67) e 1,91 maior do que a
do Hospital B (R$ 141,93) cujo média ponderada do

é 1,30

maior do que a do Hospital A. Isso decorreu do expressivo impacto
do

do procedimento “monitorização das sessões de HDC” no

Hospital C, R$ 184,52, que correspondeu a 68,23% do o

.

Já se discutiu a representatividade dos custos diretos com
pessoal, material e soluções/medicamentos na composição do
de cada procedimento e do o

nos CDs dos HCEs. Conforme

anteriormente mencionado, calculou-se apenas o custo direto em
virtude da dificuldade de acesso e/ou ausência de informações que
subsidiassem, também, a apuração dos custos indiretos de maneira
a possibilitar a obtenção da composição dos custos totais (somatória
dos custos diretos e indiretos)(65).
Estudos mostram que entraves desta natureza ocorreram
também em outras organizações de saúde tendo sido viável
somente a obtenção do custo direto dos procedimentos(84-88), o que
pode estar associado à inexistência de um mecanismo formal para
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recolher, organizar e comunicar informações contábeis(121). Tais
informações seriam fundamentais às organizações visto que
subsidiariam a determinação dos custos dos insumos aplicados na
produção; a determinação dos custos das diferentes áreas; as
políticas de redução de insumos aplicados na produção ou nas
diferentes áreas; o controle das operações e das atividades; as
políticas de redução de desperdícios; a elaboração de orçamentos; a
formação de preços de venda; o conhecimento sobre a contribuição
de cada produto para a lucratividade e o nível mínimo de atividades
exigido para que o negócio seja viável(121).
Indiscutivelmente, as organizações hospitalares precisam
de informações detalhadas e consistentes sobre os custos incorridos
na prestação dos seus serviços visto que estas auxiliam na
adequada aplicação dos recursos escassos, principalmente em
hospitais prestadores de serviços ao SUS. Porém, a diversidade de
serviços dispensados torna complexa a apuração dos custos
exigindo, entre outras condições, a delimitação dos centros de
custos e um eficiente sistema de informações(122).
Assim, para a apuração sistemática de informações de
todos os setores do hospital, no que diz respeito à quantidade de
serviços prestados e à quantidade de insumos envolvidos, há
necessidade de se implantar um sistema de custos informatizado
cuja complexidade dependerá do nível de informações requeridas,
pelos administradores da organização, para a tomada de decisão.
Dentre os benefícios advindos da implementação de um sistema de
custos ressalta-se a verificação dos procedimentos médicos e de
enfermagem,

conforme

os

protocolos

estabelecidos

e

sua

comparação com os valores pagos pelo SUS e pelos seguros
privados; identificação das fases do processo produtivo ou dos
serviços com possibilidade de redução de custos, favorecendo a
transferência de recursos para as atividades fins; calculo da
rentabilidade pela comparação entre receitas e despesas dos
diferentes serviços(66).
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Autores afirmam que a rigorosa apuração e controle dos
custos, incluindo a adoção de um método de custeio adequado,
possibilitaria

à

gerência

hospitalar

acompanhar

os

serviços

prestados e implantar medidas, onde e quando se fizessem
necessárias, para melhorar o desempenho institucional de maneira a
cumprir sua função social sem prejuízos à qualidade(123).
Ademais, o hospital que possui uma gestão financeira
eficiente tem maior capacidade de implementar e utilizar métodos de
custeio

que

auxiliem

no

alcance

de

melhores

resultados

assistenciais e econômicos. Dessa forma, pode-se obter significativa
melhoria na produtividade e competitividade, adquirindo maior
credibilidade e segurança na negociação de valores com os
financiadores públicos e privados(124).
Nos últimos anos as organizações hospitalares têm
considerado os custos indiretos como um problema relevante por
não haver segurança da sua apropriação aos objetos de custeio,
bem como pela dificuldade de compreensão das suas causas e do
seu comportamento. Frente aos avanços tecnológicos, os custos
indiretos tendem a ter maior participação nos custos totais havendo,
por isso, o declínio dos custos diretos(125).
Nesta perspectiva, infere-se que caso tivesse sido viável a
apropriação dos custos indiretos, estes teriam forte influência sobre
a composição dos custos totais da HDC nos três HCEs,
especialmente no CD do Hospital A que, em função da sua maior
estrutura e capacidade de atendimento, demandaria maior consumo
de água, comum e tratada, para abastecimento das máquinas de
HDC e sala de reprocessamento dos circuitos extracorpóreos; de
energia elétrica; de gazes medicinais; de horas de manutenção
preventiva e corretiva, entre outros, em comparação aos CDs dos
Hospitais C e B.
No entanto, é reconhecida a contribuição da análise dos
custos diretos relativos aos procedimentos integrantes da HDC
realizados por profissionais de enfermagem, que representa um
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avanço ao gerar conhecimentos que podem favorecer a eficiência
alocativa

dos

recursos

requeridos,

bem

como

fundamentar,

racionalmente, a negociação entre os hospitais de ensino e pesquisa
públicos e o SUS em relação ao adequado repasse financeiro.
Autor declara que a obtenção dos custos individualizados
dos procedimentos é inestimável para estimativas futuras, sendo à
base do processo de orçamentação e financiamento de cada
unidade nas instituições de saúde. Salienta que o desconhecimento
desses custos impossibilita qualquer processo de negociação para
ajustes da relação preço/custo, impedindo lucro, retornos, inversões
em infraestrutura, crescimento educacional e profissional(126).
As organizações de saúde têm vivenciado problemas
crescentes

relacionados

à

má

alocação

dos

recursos,

à

desigualdade nas condições de acesso, à ineficiência e aos custos
crescentes(70).
problemas

Além

desses

financeiros

fatores,

ocasionados,

o

recrudescimento
principalmente,

dos
pelo

subfinanciamento da área da saúde e a crescente elevação dos
gastos, indicam o gerenciamento de custos como ferramenta
primordial para os gestores(127) uma vez que, recursos escassos
bem

gerenciados,

podem

render

mais

possibilitando,

consequentemente, a inserção de uma maior parcela da população
no sistema público de saúde(122).
Logo, o controle dos recursos financeiros, materiais ou
patrimoniais, por meio do gerenciamento de custos, é fundamental
às instituições de saúde que vivem momentos de grande
competitividade buscando a qualidade do atendimento aos clientes
mediante a incorporação de tecnologia de ponta(128).
Contudo, os esforços precisam ser centrados para além
das estratégias de contenção de custos, pois é preciso conhecer
como os mesmos são formados, nos diferentes processos
assistenciais, a fim de melhorar a distribuição de recursos e
serviços, sem perder a qualidade, ampliando a acessibilidade dos
usuários(66, 128-129).
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O aumento da demanda, os altos custos assistenciais e
os recursos limitados pressionam, fortemente, as organizações de
saúde a tornarem-se eficientes, incrementando a sua produtividade
e minimizando os seus gastos. Para tanto, devem estudar,
meticulosamente, seus processos assistenciais e gerenciais para
alinhar recursos

e ações(130).

Com

esta

intencionalidade o

gerenciamento de custos não pode prescindir do envolvimento
integrado

de

profissionais

da

saúde,

gerentes,

diretores

e

administradores pois, caso contrário, haverá o comprometimento da
obtenção de informações confiáveis e precisas.
Os enfermeiros, na condição de gerentes de unidades e
serviços, vêm sendo pressionados pelas organizações de saúde a
apresentarem argumentos pautados em dados estatísticos de
produção, indicadores de qualidade e de custos para a obtenção e
manutenção de recursos necessários à consecução da assistência
de enfermagem. Dessa forma, eles têm se envolvido, cada vez mais,
na apuração dos custos (auxiliando na alimentação de dados para
sistemas de custos) e no seu controle (prestando contas do
desempenho das áreas sob sua responsabilidade) atuando,
conjuntamente, com os gestores das áreas administrativa e
financeira(66,128).
Na área de nefrologia a qualidade contínua da assistência
exige profissionais altamente especializados, sendo primordial o
investimento no desenvolvimento e ampliação dos aspectos técnicocientíficos, especialmente do enfermeiro que é o profissional de
saúde que maior tempo se manterá próximo ao paciente portador de
DRCT(131).
Neste contexto, fica evidente que os profissionais de
enfermagem, vitais em diferentes áreas das organizações de saúde,
precisam adquirir conhecimentos e informações sobre os custos dos
cuidados prestados para fundamentar, consistentemente, suas
argumentações, em diferentes instâncias deliberativas, a favor da
adequação dos recursos envolvidos(132). Nesta direção, torna-se
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fundamental que os enfermeiros compreendam, monitorem, avaliem
e programem mudanças nos processos de trabalho relacionados à
HDC, juntamente com os componentes da equipe de enfermagem,
com vistas ao alcance dos melhores resultados dos pacientes,
utilização racional dos recursos e otimização dos custos colaborando
com a sustentabilidade financeira dos CDs.
Por outro lado, são escassos os estudos relativos aos
custos de procedimentos, particularmente, os dialíticos. Isto posto,
este estudo representa uma abordagem inicial e inédita que
possibilita o gerenciamento de custos dos procedimentos que
compõem a HDC, modalidade dialítica de alta complexidade que
consome volume substancial de recursos financeiros do orçamento
ambulatorial do SUS.
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A realização desta pesquisa, na modalidade de estudos
de casos múltiplos, em três CDs de HPEP do estado de São Paulo,
propiciou analisar o custo direto médio por procedimento e o custo
direto médio da HDC

executada

por

profissionais

da

equipe de enfermagem, conforme apresentado a seguir.
“Preparo do material para instalação da HDC”:

de

R$ 49,33 (DP= 17,91) no Hospital A, R$ 72,35 (DP= 0,26) no
Hospital B e R$ 45,61 (DP=16,90) no Hospital C. O tempo médio de
duração foi maior no Hospital A, 9,82 min (DP= 3,69), e o custo com
material o mais impactante na composição do

nos três HCEs,

simultaneamente R$ 27,70 (DP= 18,57), R$ 53,47 (DP= 0,15) e R$
22,81 (DP= 19,43). Evidenciou-se o forte impacto dos custos dos
circuitos extracorpóreos (linha arterial, dialisador e linha venosa),
especialmente no CD do Hospital B que não reprocessa esse
material, e soluções/medicamentos, destacando-se os custos de
aquisição de galões de solução de bicarbonato de sódio 8,4% e
solução polieletrolítica os quais foram mais elevados no Hospital C
(R$ 8,90 e R$ 10,20);
“Instalação da HDC via FAV”:

de R$ 5,40 (DP= 0,92)

no Hospital A, R$ 8,98 (DP= 4,32) no Hospital B e R$ 8,42 (DP=
2,56) no Hospital C. O maior tempo médio de duração do
procedimento foi no Hospital B, 10,41 min (DP= 6,50), sendo o custo
com material o mais importante para o

nos Hospitais C, R$

4,93 (DP= 2,02), e A R$ 3,15 (DP= 0,35) e o custo com
soluções/medicamentos no Hospital B, R$ 4,89 (DP= 4,21) devido
ao maior consumo de heparina (R$ 1,09/ml);
“Instalação da HDC via CDL”:

de R$ 10,63 (DP=

19,33) no Hospital A, R$ 9,51 (DP= 3,04) no Hospital B e R$ 16,32
(DP= 9,83) no Hospital C. O maior tempo médio de duração também
ocorreu no Hospital B, 12,11 min (DP= 4,22), e o maior custo médio
com soluções/medicamentos, R$ 5,22 (DP= 1,59), pelo acréscimo
de ampolas de cloreto de potássio 19,1% (R$ 0,32/ampola) no galão
de solução polieletrolítica, sendo, frequentemente, 10 ampolas
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(35,33%). O CD do Hospital C apresentou o maior

pelo alto

custo médio com material (R$ 9,45 - DP= 9,65) decorrente do
emprego de curativo filme transparente (R$ 2,97/unidade) e
conectores Tego® (R$ 10,00/par) e o segundo maior custo médio
com soluções/medicamentos por ter sido utilizado, além das
comumente empregadas, benzina (R$ 0,15/10 ml) e pomada
mupirocina (R$ 0,58/10 mg);
“Assistência de enfermagem frente às complicações do
período trans-diálise”:

de R$ 2,22 (DP= 1,71) no Hospital A, R$

0,34 (DP= 0,42) no Hospital B e R$ 1,20 (DP= 1,17) no Hospital C.
Presenciou-se a ocorrência de complicações clínicas de baixo risco crises hipotensivas e hipertensivas, câimbra e cefaleia - que
demandaram administração de soluções salinas e/ou medicamentos
analgésicos,

anti-hipertensivos,

hipertônicos;

desligamento

temporário da programação de UF, posicionamento do paciente em
trendelenburg; diminuição do intervalo de verificação da PA. O CD
do

Hospital

A

apresentou

o

maior

custo

médio

com

soluções/medicamentos (R$ 1,61 - DP= 1,45) associado ao uso de
manitol (fraco 250 ml - R$ 3,17), dipirona (R$ 1,00) e dramin (ampola
- R$ 0, 17), seguido do CD do Hospital C, R$ 1,29 (DP= 0,80), pelo
uso de glicose 50% (R$ 0,19/ampola) e SF 0,9% (R$ 0,10/frascoampola);
“Desinstalação da HDC via FAV”:

de R$ 1,04 (DP=

0,22) no Hospital A, R$ 1,20 (DP= 0,43) no Hospital B e R$ 2,32
(DP= 0,59) no Hospital C. Os CDs dos Hospitais B e A apresentaram
os maiores tempos médios de duração deste procedimento, 10,41
min (DP= 4,39) e 7,51 min (DP= 3,46) relacionados à necessidade
do profissional de enfermagem prolongar o tempo de permanência
junto aos pacientes para auxiliá-los na compressão dos curativos
oclusivos aplicados nos orifícios de retiradas de agulhas de FAV ou
para realizar, tal ação, para aqueles sem condições de executá-la;
“Desinstalação da HDC via CDL”:

de R$ 11,30 (DP=

16,30) no Hospital A, R$ 8,56 (DP= 7,77) no Hospital B e R$ 5,60
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(DP= 12,78) no Hospital C. Verificou-se no CD do Hospital A o maior
tempo médio de duração (10,02 min - DP= 4,35), e o maior custo
médio com soluções/medicamentos (R$ 8,76 - DP= 16,08), relativo
ao uso de SF 0,9% (R$ 0,12/frasco-ampola) e de Actilyse 10 mg (R$
95,18/3ml);
“Monitorização das sessões de HDC”:

de R$ 35,29

no Hospital A, R$ 47,22 no Hospital B e R$ 184,52 no Hospital C
que apresentou o maior tempo médio de duração da sessão de HDC
(4 horas) e o maior custo médio mob/hora das categorias Enfermeiro
(R$ 102,41) e Técnico de Enfermagem (R$ 50,34);
“Desinfecção interna e limpeza externa da máquina de HD
e de mobiliários componentes da unidade do paciente”:

de R$

6,99 (DP= 0,16) no Hospital A, R$ 7,89 (DP= 0,36) no Hospital B e
R$ 10,37 (DP= 0,51) no Hospital C. Observou-se maior tempo de
duração no Hospital B, 3,51 min (DP= 1,51) notadamente nas
situações em que havia a presença de sangue sendo necessária a
limpeza da máquina e mobiliários com água e sabão. O

mais

alto do CD do Hospital C deveu-se ao impacto do custo médio com
soluções/medicamentos,

especificamente

com

peróxido

de

hidrogênio (R$ 8,28/300 ml) e do custo médio com pessoal (R$ 1,38
- DP= 0,48) e
“Reprocessamento de circuitos extracorpóreos”:

de

R$ 1,65 (DP= 0,30) no Hospital A e R$ 12,39 (DP= 0,28) no Hospital
C. O expressivo

deste procedimento no CD do Hospital C foi

condicionado pelo elevado custo da solução de ácido peracético 2%
(R$ 11,15/500 ml) cuja produção (envase, preparo dos frascos,
acondicionamento e dispensação ao CD) é realizada na farmácia da
própria Instituição. O Hospital C também apresentou o maior tempo
médio de duração, 11,59 min (DP= 2,05), pois este procedimento é
realizado por um único profissional de enfermagem enquanto que no
Hospital A é realizado por dois.
O

realizado em pacientes com FAV foi de R$

101,92 no Hospital A; R$ 137,98 no Hospital B; R$ 264,83 no
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Hospital C e em pacientes portadores de CDL de R$ 117,41 no
Hospital A; R$ 145,87 no Hospital B e R$ 276,01, no Hospital C. As
médias ponderadas desses

corresponderam a R$ 109,67 no

CD do Hospital A; R$ 141,93 no CD do Hospital B e R$ 270,42 no
CD do Hospital C. Assim, demonstra-se que a média ponderada do
no Hospital C é 2,47 maior do que a do Hospital A e 1,91
maior do que a do Hospital B que, por sua vez, apresenta média
ponderada do

1,30 maior do que a do Hospital A.

Os custos com materiais e medicamentos/soluções
corresponderam aos valores que mais contribuíram para a
composição do

dos procedimentos “preparo de circuito

extracorpóreo (novo ou reprocessado) para instalação da HDC”;
“instalação via FAV e via CDL”; “assistência de enfermagem frente
às complicações do período trans-diálise”; “desinstalação via FAV e
via CDL”; “desinfecção interna e limpeza externa da máquina de HD
e limpeza de mobiliários componentes da unidade do paciente” e
“reprocessamento de circuito extracorpóreo”.
Em cada CD, campo de estudo, comprovou-se que os
procedimentos “instalação e desinstalação de HDC via FAV”
representam um impacto significativamente menor no

quando

comparados aos procedimentos “instalação e desinstalação de HDC
via CDL”, corroborando a preferência pela FAV como um indicativo
econômico favorável para esta modalidade de TRS.
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O presente estudo sobre o custo direto médio da HDC,
realizada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, em
HPEP, disponibiliza informações que podem ser empregadas para
subsidiar as negociações, a partir das diferentes realidades
estudadas, entre os hospitais que realizam a HDC e as fontes
financiadoras da assistência em relação aos recursos humanos,
materiais,

estruturais

e

econômicos

imprescindíveis

à

sua

consecução.
Em fevereiro de 2013, representantes da Associação
Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) e da SBN
entregaram ao Coordenador de Alta e Média Complexidade do MS
documento

evidenciando

aspectos

críticos

relativos

ao

financiamento da diálise no Brasil (reembolso das TRS; acessos
vasculares para HD e CAPD e internação hospitalar do paciente
renal crônico em diálise). Neste documento constava que o SUS
pagava R$ 102,94 por sessão de HD em 2003 e, caso este valor
fosse corrigido pela inflação, com o Índice Geral de Preços do
Mercado-IGPM, obter-se-ia, em dezembro de 2012, o valor de R$
268,16, sem ser considerada a defasagem histórica, antes desse
período,

nem

a

necessidade

lógica

de

aumento

real

do

procedimento em razão da elevação dos custos inerentes ao
atendimento da RDC nº 154 da ANVISA. Assim, R$ 268,16 seria o
valor mínimo a ser pago, e não os valores de R$ 170,50 por sessão
de HD contínua e cerca de R$ 110,00 por sessão pacientes renais
agudos/crônicos agudizados, vigentes em janeiro de 2013(133).
O Secretário de Atenção à Saúde, por intermédio da
Portaria nº 1.331 de 27 de novembro de 2013, alterou os valores de
remuneração e incluiu novos procedimentos de TRS no Sistema de
Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses e Próteses e Materiais Especiais (SIGTAP). Desde então, o
MS repassa às unidades hospitalares R$ 265,41 por sessão de HD
contínua

ou

sessão

de

HD

realizada

à

pacientes

renais

agudos/crônicos agudizados, sem tratamento dialítico iniciado(134).
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Apesar do aumento do valor repassado para estes procedimentos,
64,24% e 41,45%, verifica-se que ele ainda é inferior à correção da
inflação calculada pela ABCDT e SBN em 2012.
O repasse financeiro do SUS, aos hospitais públicos de
ensino e pesquisa que realizam HD, ocorre por meio de
“contratualização”, definindo relações pactuadas e formalizadas
entre gestores e os prestadores de serviços de saúde.
A “contratualização”, entre a Secretaria Municipal e/ou
Estadual e o Hospital, institui um processo de negociação sobre as
atividades

a

serem

estabelecimento

de

desenvolvidas,

um

Plano

por

Operativo

intermédio

Anual

(POA);

do
os

mecanismos de monitoramento e avaliação; os recursos envolvidos
e os critérios de repasse, entre outras exigências. A duração dos
convênios/contratos corresponde a um período máximo de cinco
anos, com renovação anual do POA e do orçamento que podem ser
revistos, a qualquer momento, através de um Termo Aditivo
acordado entre as partes(135).
O

POA

é

composto

por

ações

estratégicas,

fundamentadas nos princípios e diretrizes do SUS e discrimina todos
os serviços ofertados, bem como a estrutura tecnológica e
capacidade instalada do Hospital. Neste Plano devem constar as
metas e indicadores de produção; de inserção na rede; de
qualificação da assistência; de aperfeiçoamento da gestão; de
atuação no ensino, na formação e na educação permanente dos
profissionais do Hospital e da rede e de desenvolvimento de
pesquisa/avaliação tecnológica em saúde. Uma Comissão de
Acompanhamento

de

Convênios/Contratos,

constituída

e

coordenada pela Secretaria de Saúde, com representação do
Hospital, da comunidade acadêmica e dos usuários, é responsável
por monitorar e avaliar, ao menos uma vez ao mês, o POA e o
convênio/contrato(135).
Em relação à remuneração baseada na Tabela de
Procedimentos do SUS é permitida ao gestor, estadual ou municipal,
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a adoção de valores diferenciados, mas não abaixo dos valores por
ela determinados, para remuneração dos serviços de saúde
contanto que a diferença seja complementada com recursos
próprios, estaduais e/ou municipais, sendo vedada a utilização de
recursos federais para esta finalidade(136).
Perante a essas disposições legais percebe-se que a
apuração dos custos totais, relativos aos insumos necessários à
viabilização da HDC, possibilitaria aos HCEs a sua comparação com
os valores pagos pelo SUS e, quando necessário, fundamentaria as
discussões para averiguar as possibilidades de sua adequação.
Considera-se que o custo direto permite uma análise parcial desses
valores, o que já representa um avanço diante da ausência de um
eficiente sistema informatizado, como anteriormente mencionado.
Contudo, reconhece-se que seria ideal o cálculo do custo total da
HDC, tendo em conta o impacto que os custos indiretos poderiam ter
na sua composição.
Autores afirmam que a apuração de custos não é
problema tecnicamente intransponível porém, sua implantação,
depende de políticas institucionais. Em uma organização hospitalar
considerada complexa por sua natureza, a disponibilidade de um
software que atendesse suas necessidades, em termos de
gerenciamento de sistemas de suporte, sistemas técnicos e
sistemas

de

gestão,

tornaria

os

dados

relativos

ao

seu

funcionamento rapidamente disponíveis para estruturar a gestão de
maneira sistemática(137).
Não se pode perder de vista que existe uma inflação
intrínseca do setor saúde, maior que a oficial, a despeito dos
insumos diretos e indiretos envolvidos na assistência impactarem em
custos. Os preços neste setor crescem mais do que os da economia
em geral talvez, pela constatação da demanda crescente frente à
oferta que não consegue acompanhá-la, por haver pressão pelo uso
da tecnologia, para amortizar o investimento realizado e dessa forma
viabilizá-la junto ao mercado(138).
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A partir da identificação do

e do

, fica evidente

a possibilidade de se analisar, sistematicamente, os métodos de
trabalho e os resultados obtidos (benchmarking) em CDs de
hospitais considerados de melhores práticas de enfermagem.
O benchmarking constitui-se em uma metodologia para
auxiliar as organizações a adotarem as melhores práticas,
promovendo a aprendizagem contínua e interativa. Propicia, para
além da coleta de dados, identificar as melhores práticas, avaliá-las,
ajustá-las

e

implementá-las

de forma criativa

e

inovadora,

particularmente no que diz respeito as universidades que têm
relevante papel a desempenhar com as suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão de serviços à comunidade(139).
Medidas de benchmarking são prementes para a
sustentabilidade e sobrevivência das organizações de saúde,
especialmente no contexto dos hospitais públicos de ensino e
pesquisa que mesmo de reconhecida importância por serem
referência assistencial de alta complexidade; constituírem polos
formadores de recursos humanos; desenvolverem pesquisas,
técnicas e procedimentos para a Saúde Pública e incorporarem
novas tecnologias, visando a melhoria das condições de saúde da
população brasileira, executam os procedimentos mais custosos ao
SUS(140).
Sabe-se que no Brasil a assistência ao portador de DRC
não se limita às sessões de HD, pois inclui outros procedimentos
como a dispensação de medicamentos, o acesso à internação
hospitalar e ao transplante renal(60) que também implicam em custos
que precisam ser claramente identificados para ser devidamente
gerenciados.
Por conseguinte torna-se necessário o desenvolvimento
de outros estudos para adensar e complementar o conhecimento
obtido

e

instrumentalizar

aos

gerentes

dos

CDs

para

o

enfrentamento dos desafios financeiros, atuais e futuros, visando o
cumprimento das Portarias e Resoluções em vigor, a fim de
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assegurar atendimento de qualidade aos portadores de DRCT, cujo
crescimento exponencial demandará a adoção de uma das
modalidades de TRS.
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APÊNDICE I
Procedimento: Preparo do material novo (1º uso) para instalação da
HDC
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração
Profissional: categoria e
quantidade

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

MATERIAL PRECONIZADO*
Dialisador capilar
Linhas de sangue arterial
Linha de sangue venosa
Frasco de SF 0,9% 1000ml
Equipo de soro
Isolador do condutor de
pressão
Par de luvas de procedimento
Bicarbonato de Sódio 8,4% com
água para injeção (galão - 5
litros)
Solução Polieletrolítica para
hemodiálise (galão - 5 litros)

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE II
Procedimento: Preparo do material reprocessado para instalação da
HDC
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração
Profissional: categoria e
quantidade

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade
Reuso nº:___
Reuso nº:___
Reuso nº:___

Material
utilizado:
Quantidade
Reuso nº:___
Reuso nº:___
Reuso nº:___

Material
utilizado:
Quantidade
Reuso nº:___
Reuso nº:___
Reuso nº:___

MATERIAL PRECONIZADO*
Dialisador capilar
Linha de sangue arterial
Linha de sangue venosa
Frasco de SF 0,9% 1000ml
Equipo de soro
Isolador do condutor de pressão
Par de luvas de procedimento
01 frasco de reagente para
peróxido de hidrogênio
Bicarbonato de Sódio 8,4% com
água para injeção (galão - 5
litros)
Solução Polieletrolítica para
hemodiálise (galão - 5 litros)

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE III
Procedimento: Instalação da HDC via FAV
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração
Profissional: categoria e
quantidade

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

MATERIAL PRECONIZADO*
Agulhas de FAV
Agulhas de FAV de ponta
romba (técnica de button role)
Pacote de Gaze
Frasco de álcool a 70%
Micropore (especificar)
Par de Luvas de procedimento
Óculos de proteção ou Protetor
facial
Avental de manga longa
Seringa 3ml
Agulha 30x7
Heparina
Algodão

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE IV
Procedimento: Instalação da HDC via CDL
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração
Profissional: categoria e
quantidade

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

MATERIAL PRECONIZADO*
Par de luvas estéreis
Avental de manga longa
Óculos de proteção ou Protetor
facial
Par de luvas de procedimentos
não estéreis
Máscaras
Seringa de 20 ml
Seringa de 10 ml
Seringa de 03 ml
Frasco de clorexidina alcoólica
Campo fenestrado estéril
Pacote de gaze estéril
Curativo filme transparente
Pacote de curativo cirúrgico
Bandeja de anti-sepsia
Frasco de SF de 10 ml
Frasco-ampola de heparina
Pomada de Mupirocina
Agulhas 30x8
Conectores TEGO
Isolador do condutor de pressão
Carro de curativo

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE V
Procedimento: Assistência de enfermagem frente às complicações do
período trans-diálise
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração
Profissional: categoria e
quantidade

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

MATERIAL PRECONIZADO*
Frasco de SF 0,9% (especificar)
Frasco de Manitol (especificar)
Seringa de 20 ml
Seringa de 10 ml
Seringa de 03 ml
Agulha 30x7
Algodão
Álcool
Medicamentos (especificar)
Soluções (especificar)

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE VI
Procedimento: Desinstalação de HDC via FAV
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração
Profissional: categoria e
quantidade

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

MATERIAL PRECONIZADO*
Pacote de bolinhas de gaze para
FAV
Fita adesiva
Par de luvas de procedimento
Óculos de proteção ou protetor
facial
Avental de manga longa

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE VII
Procedimento: Desinstalação de HDC via CDL
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Profissional: categoria e
quantidade
MATERIAL PRECONIZADO*
Par de luvas estéreis
Avental de manga longa
Óculos de proteção ou Protetor
facial
Máscara
Frasco-ampola de heparina
Ampola
de
gentamicina
(cateter de longa permanência)
Bandeja de anti-sepsia
Carro de curativo

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE VIII
Procedimento: Reprocessamento do circuito extracorpóreo (limpeza,
conservação e preenchimento do dialisador capilar e dos equipos
artério-venosos com ácido peracético)
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___
M

T

N

___/___/___
M

T

N

___/___/___
M

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Profissional: categoria e
quantidade
MATERIAL PRECONIZADO*
Luvas de borracha
Avental impermeável
Máscara com filtro contra
gases
Óculos protetores ou protetor
facial
Botas
Pinças
Cálice graduado
Garras de Hansen
Caixa plástica com tampa
hermética
Solução de ácido peracético à
2%

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE IX
Procedimento: Desinfecção interna e limpeza externa da máquina de
HD e limpeza de mobiliários componentes da unidade do paciente
Observador:_____________________
Data
Turno Coleta

___/___/___

___/___/___

___/___/___

M

M

M

T

N

T

N

T

N

Número do Prontuário do
Paciente

___________

___________

___________

Duração
Profissional: categoria e
quantidade

___________

___________

___________

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

Material
utilizado:
Quantidade

MATERIAL PRECONIZADO*
Frasco de álcool a 70%
Luvas de procedimento
Pano para limpeza
descartável
Produto para desinfecção da
máquina (especificar)

* A relação do material preconizado foi adequada de acordo com as rotinas de cada
Centro / Unidade / Setor de HDC e validado junto aos profissionais de enfermagem
neles atuantes.
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APÊNDICE X
Cálculo do custo dos componentes do circuito extracorpóreo
segundo o número de reusos

Dialisador capilar
R$

H
O
S
P
I
T
A
L
A

C

Linha venosa
R$

Circuito
extracorpóreo
R$

1º uso

45,00

3,30

3,30

51,60

2º uso

22,50

1,65

1,65

25,80

3º uso

15,00

1,10

1,10

17,20

4º uso

11,25

0,83

0,83

12,90

5º uso

9,00

0,66

0,66

10,32

6º uso

7,50

0,55

0,55

8,60

7º uso

6,43

0,47

0,47

7,37

8º uso

5,63

0,41

0,41

6,45

9º uso

5,00

0,37

0,37

5,73

10º uso

4,50

0,33

0,33

5,16

11º uso

4,10

0,30

0,30

4,69

12º uso

3,75

0,28

0,28

4,30

Linha arterial
R$

Linha venosa
R$

Circuito
extracorpóreo
R$

Dialisador capilar
R$

H
O
S
P
I
T
A
L

Linha arterial
R$

1º uso

66,72

7,20

6,30

80,22

2º uso

33,36

3,60

3,15

40,11

3º uso

22,24

2,40

2,10

26,74

4º uso

16,68

1,80

1,56

20,05

5º uso

13,34

1,44

1,26

16,04

6º uso

11,12

1,20

1,05

13,37

7º uso

9,53

1,03

0,90

11,46

8º uso

8,34

0,90

0,79

10,03

9º uso

7,41

0,80

0,70

8,91

10º uso

6,67

0,72

0,63

8,02

11º uso

6,06

0,65

0,57

7,29

12º uso

5,56

0,60

0,52

6,68

