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R E S U M O

No Brasil, a incidência e a prevalência de doença renal crônica em estágio terminal vêm aumentando. A partir desses dados, 
analisamos o custo do tratamento em 16.891 pacientes no Município de São Paulo, no período de 2008 a 2012. Do total 
de pacientes, 9.848 (58%) eram do sexo masculino e 7.043 (42%) do sexo feminino; 2.848 (16%) eram hipertensos, 1.005 
(5%) eram diabéticos; e 3.752 (22%) vieram a óbito durante a análise. O tratamento e a análise dos custos foram divididos de 
acordo com os procedimentos realizados, sendo estes: hemodiálise, Diálise Peritoneal Intermitente, Manutenção e Acompa-
nhamento Domiciliar de Paciente submetido à DPA (diálise peritoneal automática) / DPAC (diálise peritoneal ambulatorial 
contínua) e Treinamento de Paciente submetido a Diálise Peritoneal – DPAC/DPA. Pacientes em hemodiálise tiveram um 
custo total de  R$ 526.791.528,62; pacientes em diálise peritoneal intermitente, custo total de R$ 217.021,39; pacientes em 
hemodiálise, portadores de HIV, custo de R$ 7.047.875,58. Os pacientes em acompanhamento domiciliar têm um custo de 
R$ 60.214.696,69 e o treinamento de pacientes submetidos a diálise peritoneal apresentam um custo total de R$ 632.142,47. 
Tendo como custo total do tratamento desses pacientes o valor de R$ 594.903.264,75, observamos, assim, a necessidade 
de medidas preventivas e busca ativa de pacientes com fatores de risco (hipertensão arterial, diabetes mellitus, idade maior 
que 65 anos e historia familiar de doença renal crônica) e em estágio inicial da doença para diminuição dos gastos no Sistema 
Único de Saúde.

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica • Diálise • Custos de Cuidados de Saúde.

A B S T R A C T

In Brazil, the incidence and prevalence of chronic kidney disease in terminal stage are increasing. From these data, we ana-
lyzed the costs of treatment in 16,891 patients in São Paulo, from 2008 until 2012. Of the total patients 9,848 (58%) were 
males and 7,043 (42%) were females; 2,848 (16%) had records of hypertension, 1,005 (5%) were diabetics, and 3,752 (22%) 
died during analysis of this data. The processing and analysis of costs were divided according to the procedure performed: 
hemodialysis, Intermittent peritoneal dialysis, monitoring of household patients undergoing APD (Automated Peritoneal Di-
alysis) / CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) and peritoneal dialysis patient training for CAPD / APD. Patients 
on hemodialysis had a total cost of R$ 526,791,528.62; intermittent peritoneal dialysis patients, total cost of R$ 217,021.39; 
hemodialysis patients, HIV patients, cost of R$ 7,047,875.58. Patients in home care had a cost of R$ 60,214,696.69 and 
training patients on peritoneal dialysis had a total cost of R$ 632,142.47. Considering the total cost for the treatment of these 
patients as R $ 594,903,264.75, we observed the need for preventive measures and active search for patients with risk factors 
(hypertension, diabetes mellitus, age greater than 65 years, and family history of chronic kidney disease) and in early stage 
of the disease to decrease the total spending on national health care system.

Key words: Renal Insufficiency, Chronic • Dialysis • Health Care Costs.
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I N T RO D U Ç ÃO

Os rins constituem o sistema de filtragem do 
organismo e filtram aproximadamente 190 litros 
de sangue por dia, eliminando resíduos e excesso 
de líquido na forma de urina. Além disso, regulam 
a água do organismo e outros elementos químicos 
do sangue (sódio, potássio, fósforo e cálcio), além 
de eliminarem medicamentos e toxinas e liberarem 
hormônios no sangue1.  

Quando os rins perdem suas funções regulató-
rias, excretórias e endócrinas, caracteriza-se a in-
suficiência renal, que pode ser aguda ou crônica. 
A insuficiência renal aguda (IRA) é definida como 
perda da função renal de maneira súbita, horas ou 
dias, em geral associada a outras doenças graves, 
provocando acúmulo de substâncias nitrogenadas 
(ureia e creatinina), acompanhada ou não da di-
minuição da diurese. Apesar de súbita, a IRA é, a 
princípio, reversível, de forma que as chances de 
recuperação de pacientes, sem alterações de outros 
órgãos, são grandes.

Por sua vez, a doença renal crônica (DRC) é de-
finida como  lesão do parênquima renal (com fun-
ção renal normal) e/ou pela diminuição funcional 
renal presentes por um período igual ou superior a 
três meses2.

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de 
Doença Renal Crônica, os fatores de risco  para o 
desenvolvimento da DRC  são divididos em risco 
elevado como os  portadores de hipertensão arte-
rial sistêmica, diabetes mellitus e história familiar 
de doença renal crônica. Já os de risco médio são 
os idosos, portadores de enfermidades sistêmicas, 
infecções urinárias de repetição, litíases urinárias 
repetidas, uropatias, crianças com menos de 5 anos 
e mulheres grávidas.

Independentemente da etiologia da doença de 
base, os principais desfechos em pacientes com 
DRC são as suas complicações (anemia, acidose me-
tabólica, desnutrição e alteração do metabolismo 

de cálcio e fósforo), decorrentes da perda funcional 
renal, óbito (principalmente, por causas cardiovas-
culares) e perda de função renal. Estudos recentes 
indicam que esses desfechos indesejados podem ser 
prevenidos ou retardados se a DRC for diagnostica-
da precocemente e as medidas nefro e cardioprote-
toras implementadas o mais rápido possível.

Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente 
são inespecíficos, podendo, muitas vezes, apresen-
tar-se como quadro de fadiga, anorexia, náuseas, 
vômito, diarreia, prurido, fraqueza muscular, ede-
ma generalizado e hematúria.

No Brasil, a sua incidência e a prevalência estão 
aumentando, o prognóstico permanece ruim e os 
custos do tratamento da doença são altíssimos3.

Nas últimas décadas as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) passaram a liderar as 
causas de óbito no país, ultrapassando as taxas de 
mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias 
(DIP) na década de 804.

Estima-se que existam atualmente em torno de 
192 milhões de indivíduos em programa crônico 
de diálise segundo o censo de 2011. Mais de 80% 
desses pacientes têm seu tratamento subsidiado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas para 
o tratamento dessa parcela de doentes, estima-se 
cerca de 10% de todo o orçamento do Ministério 
da Saúde.

A filtração glomerular (FG) é a melhor medi-
da do funcionamento renal em indivíduos normais 
ou pacientes com doença renal. Na prática clínica, 
a filtração glomerular pode ser determinada pela 
dosagem da creatinina sérica e/ou pela depuração 
desta pelo rim. FG menor que 60mL/min/1,73m2 
representa diminuição de cerca de 50% da função 
renal normal e, abaixo desse nível, aumenta a pre-
valência das complicações da DRC. Mais recente-
mente, as diretrizes preconizam que a FG pode ser 
estimada a partir da dosagem sérica da creatinina 
(Crs), aliada a variáveis demográficas, tais como: 
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idade, sexo, raça e tamanho corporal. As duas equa-
ções mais frequentemente utilizadas são a Equação 
de Cockcroft-Gault e a Equação abreviada do estu-
do Modification of Diet in Renal Disease (MDRD).

A partir do cálculo da filtração glomerular, a 
doença renal crônica é dividida em 5 estágios. No 
estágio 1, há lesão renal com filtração glomerular 
normal ou aumentada (>=90); no estágio 2, há le-
são renal com filtração glomerular levemente dimi-
nuída (60-89); no estágio 3, há lesão renal com FG 
moderadamente diminuída (30-59); no estágio 4, 
há lesão renal com filtração glomerular severamen-
te diminuída (15-29); e o estágio 5 tem filtração 
renal menor que 153.

Nos estágios 1 e 2 da doença, o objetivo do tra-
tamento é a prevenção das doenças cardiovascula-
res e da perda progressiva da função renal. A tera-
pia envolve redução da pressão arterial (PA) a níveis 
<130/80mmHg, o tratamento da doença de base 
e o monitoramento das alterações na albuminúria 
e da diminuição da taxa de filtração glomerular 
(TFG).

Na DRC, estágios 3 e 4, os pacientes são mais 
susceptíveis a sofrerem efeitos adversos de várias 
drogas, cujas doses precisam ser ajustadas, apre-
sentam mais complicações da própria DRC como 
hipertensão, hiperparatireoidismo secundário, aci-
dose e sintomas urêmicos, além de maior risco de 
doenças cardiovasculares, devendo fazer acompa-
nhamento com o nefrologista.

Os pacientes no estágio 5 da DRC devem ser 
preparados com antecipação para iniciar a terapia 
renal substitutiva, evitando-se procedimentos de 
urgência. Para tanto, recomenda-se que sejam to-
madas as seguintes medidas: (1) vacinação contra 
o vírus da hepatite B (que pode ser realizada em 
qualquer estágio da DRC); (2) suporte psicológico 
ao paciente e a seus familiares; (3) suporte social; 
(4) oportunidade de discussão com o paciente e 
seus familiares sobre as modalidades de terapia re-

nal substitutiva (tipo de diálise ou transplante) para 
que ele possa fazer a sua escolha5. 

As modalidades de terapia renal substitutiva 
(TRS) disponíveis são: hemodiálise, diálise perito-
neal ambulatorial contínua (CAPD) e o transplante 
renal. Aproximadamente 90% dos pacientes em 
programa dialítico no Brasil estão em hemodiáli-
se; os demais, em diálise peritoneal ambulatorial 
contínua.

A doença renal crônica (DRC) em estágio avan-
çado em programa dialítico apresenta elevada mor-
talidade. A causa cardiovascular contribui com 
mais de 50% de todas as causas nessa população. 
Outras causas descritas incluem a sepse, as neopla-
sias e a desnutrição, além daquelas sem causa defi-
nida, ditas indeterminadas6.

Dessa forma, a DRCT ou fase terminal de in-
suficiência renal crônica é um problema de saúde 
pública que, além de causar impacto negativo sobre 
a qualidade de vida de seus portadores, é também   
responsável pelo consumo de uma quantidade mui-
to elevada de recursos de saúde7. 

Estudos recentes indicam que esses desfechos  
indesejados podem ser prevenidos ou retardados se 
a DRC for diagnosticada precocemente e as  medi-
das nefro e cardioprotetoras implementadas ime-
diatamente. Infelizmente, a DRC em geral tem 
sido subdiagnosticada e tratada inadequadamente, 
resultando na perda de oportunidade para a imple-
mentação de medidas preventivas, em parte devido 
à falta de concordância na  definição e classificação 
dos estágios da doença,  bem como a não utilização 
de testes simples para  diagnóstico e avaliação fun-
cional da doença.

A política nacional de atenção integral  ao por-
tador de doença renal visa prevenir a doença me-
diante promoção da saúde, diminuição do número 
de casos e minimização dos agravos da hipertensão 
arterial e do diabetes mellitus, que são patologias 
prevalentes e determinantes da doença renal na po-
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pulação. Ao lado do atendimento de média e alta 
complexidade do paciente que já desenvolveu a do-
ença renal crônica, é necessário o aperfeiçoamento 
da atenção primária, a fim de que o surgimento de 
novos pacientes crônicos possa ser reduzido, me-
lhorando a qualidade de vida dos brasileiros e os 
custos gerais para o sistema de saúde8.

M AT E RI AI S E M ÉTO D O S

 A população estudada corresponde aos residen-
tes do município de São Paulo em tratamento por 
hemodiálise e diálise peritoneal, pelo Sistema Úni-
co de Saúde, no período de 2008 a 2012. Os dados 
foram obtidos no Sistema de Informação Ambu-
latorial do SUS do DATASUS, a partir das fichas 
de autorização de procedimentos de alta comple-
xidade de pacientes que realizaram diálise no pe-
ríodo entre janeiro de 2008 a julho de 2012. Os 
arquivos individuais foram agregados em um único 
banco para análise. As duplicidades foram elimina-
das após a totalização dos custos por paciente. Para 
identificação das duplicidades foi utilizado como 
critério que os valores das variáveis CNS (cartão 
nacional do SUS), Sexo, CEP (código de endereça-
mento postal) fossem iguais. A análise dos dados foi 
feita utilizando-se os programas Excel e EpiInfo.

RE S U LTAD O S 

Os residentes do Município de São Paulo, no 
período de 2008 a 2012, com insuficiência renal 
crônica atendidos nos serviços públicos ou conve-
niados do SUS, corresponderam a 16891 indiví-
duos. Esses pacientes foram atendidos por insufi-
ciência renal crônica, estágios 4 e 5, e submetidos 
aos seguintes procedimentos: Hemodiálise, Diáli-
se Peritoneal Intermitente, Manutenção e Acom-
panhamento Domiciliar de Paciente submetido a 
DPA/DPAC e Treinamento de Paciente submeti-
do a Diálise Peritoneal – DPAC/DPA. Do total de 
pacientes em tratamento no período, 9.848 (58%)  
eram do gênero masculino e 7.043 (42%) do femi-
nino. A distribuição etária dos pacientes analisados 

foi: 159 na faixa de 0 a 10 anos; 329 na de 11 a 20 
anos; 1.133 entre 21 a 30 anos; 1.888 entre 31 a 40 
anos; 2.905 entre 41 e 50 anos; 4.270 entre 51 e 
60 anos; 4.011 entre 61 a 70 anos; 2.700 entre 71 a 
80; 1.031 entre 81 a 90 anos; e 92 pacientes estão 
entre 91 a 100 anos. 

A faixa etária decenal que corresponde à maior 
prevalência de indivíduos em tratamento dialítico 
é de 51 a 60 anos, com 4.270 indivíduos (25%), 
seguida pela faixa de 61 a 70 anos com 4.011 indiví-
duos (23%) e a de 41 a 50 anos com 2.905 pacientes 
(17%). Os indivíduos mais jovens surgem com me-
nor contribuição sobre o total de pacientes, corres-
pondendo a 20% de todos os pacientes analisados.

Ao se analisar a doença de base que levou à le-
são renal, obteve-se que 2.848, dos pacientes eram 
hipertensos, o que corresponde a 16 % do total, 
e 1.005 eram diabéticos o que equivale a 5% do 
número total de pacientes.  No período estudado, 
ocorreram 3.752 óbitos, o que corresponde a 22% 
dos indivíduos analisados. O tratamento desses pa-
cientes totalizou um custo de R$ 594.903.264,75 
para o município no período de quatro anos.

Observaram-se diferenças significativas no cus-
to de cada procedimento. O custo mais elevado é 
representado pelo procedimento de hemodiálise 
(R$ 526.791.528,62), que corresponde a 88% do 
valor total gasto com o tratamento desses indiví-
duos,  seguido pelo acompanhamento domiciliar 
com o custo total de  R$ 60.214.696,69, o que cor-
responde a 10% do valor total, seguido por hemo-
diálise em portadores de HIV (R$ 7.047.875,58), 
que corresponde a 1% do valor total, e diálise 
peritoneal intermitente (R$ 217.021,39), o que 
corresponde a 0,03% do gasto total.  Os pacientes 
em diálise peritoneal intermitente apresentam um 
custo adicional de R$ 632.142,47 (0,1%), corres-
pondente às atividades de treinamento dele ou de 
seus cuidadores.



10

ISSN 2176-9095 Relato de Pesquisa/Research Reports

Cruz CF, Cunha GOD, Souza SRP. Custo do tratamento dos pacientes com insuficiência renal crônica em estágio terminal no muni-
cípio de São Paulo, no período de 2008 a 2012. • Science in Health • jan-abr 2014; 5(1): 6-11

D I S C U S S ÃO

Com base no aumento da incidência de insufici-
ência renal crônica em estágio terminal no Brasil, 
avaliou-se o custo desses pacientes para o Sistema 
Único de Saúde. A partir dos dados analisados, 
pode-se observar o alto custo que tais pacientes re-
presentam para Sistema Público de Saúde do mu-
nicípio.

Conforme o esperado, os custos isolados dos 
procedimentos em hemodiálise são os mais ele-
vados, posto que abrangem os custos referentes a 
serviço de profissionais especializados,  exames 
laboratoriais para avaliação da função renal, inter-
nação hospitalar, uso de equipamentos e insumos 
mais caros.

Em face desse custo elevado, tem-se buscado  
formas de tratamentos com menor custo e ainda 
efetivos no cuidado dos portadores de lesão renal 
grave. Em outras regiões do país houve a implan-
tação de redes de cuidado ao doente renal crônico 
que propiciam a integração de Centros nefrológicos 
com as Unidades Básicas de Saúde com Estratégia 
de Saúde da Família. Essa integração prevê não ape-
nas o tratamento do doente renal, também estão 
incluídas atividades de treinamento dos profissio-
nais de Saúde para o diagnóstico precoce da lesão 
renal e seu manejo no estágio inicial. Outra ativi-
dade prevista é a orientação da comunidade para a 
prevenção da doença renal. 

Um estudo realizado em 2008 apontou que os 
gastos feitos pelo Ministério da Saúde em relação 
aos procedimentos referentes às terapias renais 
substitutivas, no ano de 2003 e computados até o 
mês de outubro, foram de aproximadamente R$ 
821.515.748,00 que, se comparados aos valores do 
mesmo mês do ano anterior (R$ 431.767.956,00), 
refletem um acréscimo próximo de 54%, per-
centual que indubitavelmente não é superado por 
nenhuma correção anual dos índices econômicos. 
O acréscimo justifica um real aumento de aporte 

de recursos para os procedimentos da terapia re-
nal substitutiva, os quais podem ser explicados pela 
absorção da demanda devido ao aumento da oferta 
para o tratamento da insuficiência renal crônica; 
em vista, inclusive, do aumento real dos valores 
pagos (10%) para os procedimentos relativos às te-
rapias renais substitutivas através da tabela do Sis-
tema de Informação Ambulatorial (SIA) do SUS. 
O atendimento ao paciente em falência renal crô-
nica não se limita às sessões de hemodiálise, pois 
inclui também a garantia de outros procedimentos 
como a dispensação de medicamentos, o acesso à 
internação hospitalar, quando necessária, e o aces-
so ao transplante renal. Assim sendo, o gasto total 
do SUS, no ano, foi de 1,2 bilhão de reais, com 50 
mil pacientes. Os gastos com terapias renais subs-
titutivas, se comparados aos gastos totais executa-
dos pelo Ministério da Saúde no ano de 2003 (R$ 
17.414.742.205,28), são de aproximadamente 8%, 
o que demonstra sua efetiva relevância. Ressalta-
-se que não é possível valorar com precisão o dado 
porque os números apresentados em diversas no-
tas oficiais, advindos da própria página eletrônica 
Ministério da Saúde, referem valores distintos, que 
variam de 93% a 98%.

Segundo os dados do Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS), órgão da Secre-
taria Executiva do Ministério da Saúde, os gastos 
apenas com as terapias renais substitutivas foram de 
R$ 233.255.181,79 em 2003 e R$ 686.200.400,97 
em 20049.

Com base neste estudo, pode-se observar que os 
gastos com o tratamento da Doença Renal Crônica 
no Brasil são muito elevados e com tendência de 
crescimento acentuado a cada ano, em decorrên-
cia do envelhecimento da população e consequente 
aumento da prevalência de Hipertensão Arterial 
Sistêmica e Diabetes Melitus do tipo 2. Esse cresci-
mento na demanda de tratamento de complicações 
nefrológicas suporta a necessidade de ações mais 
efetivas na Atenção Primária. 
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A atuação dos Centros de Nefrologia como ma-
triciadores das equipes de saúde das unidades bási-
cas, em particular aquelas com estratégia de saúde 
da família, possibilitaria a melhor qualificação da 
demanda gerada para os serviços, manejo da lesão 
renal em seu estágio incial e melhor monitoramen-
to de marcadores biológicos do comprometimento 
da função renal entre pacientes hipertensos, diabé-
ticos e idosos para prevenção das complicações. A 
atuação integrada dos centros especializados com 
as unidades básicas de saúde deve ser um dos pontos 
considerados na construção das redes de cuidado 

dos pacientes portadores de doença renal crônica.

Assim como previsto anteriormente, vimos que 
a maior parte da população analisada são idosos, e 
encontram-se na faixa etária entre 51 a 60 anos, 
com 4.270 indivíduos (25%), seguida pela faixa de 
61 a 70 anos com 4.011 indivíduos (23%). 

Paralelamente à integração dos serviços de saú-
de, faz-se prioritária a atuação dos gestores, das 
três esferas de poder, na implantação de  programas 
de educação popular para a importância do diag-
nóstico precoce, do tratamento e das medidas de 
prevenção dessa doença. 
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