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Introdução: O conhecimento dos custos de produtos e serviços de saúde é uma importante ferramenta no processo de gestão 
hospitalar, pois permite - além de outras questões - comparações do custo da sua produção com os valores recebidos pelos 
produtos/serviços prestados. No Brasil são realizadas mais de um milhão de sessões de hemodiálise por mês; porém, há carências 
de dados em relação aos seus custos. Objetivo: Calcular o custo das sessões de hemodiálise no ambulatório de um hospital 
universitário terciário, em pacientes normais e infectados (com Hepatite e/ou HIV), utilizando o novo módulo de custos por atividade 
do hospital. Metodologia: Foram cadastrados os recursos necessários para a execução das sessões no módulo de custos do sistema 
do hospital. Os dados deste estudo são referentes ao mês de novembro de 2015. O sistema utiliza o método de custeio por 
atividades e custeio por absorção, calculando as despesas diretas (pessoal, insumos, serviços de terceiros e depreciação de 
equipamentos), e absorvendo os custos indiretos provenientes dos demais centros de custo. Para distribuição dos valores a serem 
rateados aplicou-se também um “peso” para cada um dos produtos, sendo adotado o valor das sessões da tabela Sigtap 
correspondente. Resultados: Foram realizadas 837 sessões de hemodiálise em pacientes normais e 126 em infectados no mês 
analisado. O custo da sessão encontrado no primeiro caso foi de R$ 780,94 (80% de custos diretos) e no segundo de R$ 1.105,09 
(79% de custos diretos). Sobre a composição do valor, pessoal foi a maior despesa, representando 66% em sessões de pacientes 
normais e 70% em infectados, seguido por insumos, 18% e 14% respectivamente. Demais despesas somaram 16% nos dois casos. 
Conclusão: Concluiu-se que as sessões necessitam de elevado aporte de recursos humanos, dado seu alto custo de pessoal 
numérica e percentualmente. Outra importante constatação foi a ampla diferença de valor entre o custo da sessão e o valor da tabela 
Sigtap, sendo o custo de encontrado de ambas as sessões superior a quatro vezes o valor pago pelo SUS. Unitermos: Custos por 
atividade; Sessões de hemodiálise; Custos hospitalares 
 
 




