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TRATAMENTO HOSPITALAR DA LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (LMA): UM ESTUDO 
DE CASO DO PROCESSO OPERACIONAL DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO 
ALEGRE. Melchior Paulo Valmorbida, Marize do Socorro Vulcão Leão, Marcelo Denes Lucho, Lucia 

Mariano da Rocha Silla (orient.) (UFRGS). 
Avaliação econômica dos serviços de saúde é uma parte da economia da saúde. Vem sendo utilizada pelas 
organizações sanitárias nos últimos anos, de forma crescente pelos sistemas e serviços de saúde. Tal fato decorre da 
natureza econômica singular dos bens e serviços de saúde, visto que, a demanda é infinita. A Leucemia Mielóide 
Aguda (LMA) é uma doença maligna da medula óssea, onde mieloblastos expandem-se, acumulam-se e suprimem a 
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atividade hematopoética normal . Tem incidência de 2, 2 casos/100.000 pessoas/ano nos EUA, afetando 2, 9 homens: 
1, 9 mulheres. Apesar de todos os progressos no campo da onco-hematologia e da obtenção de índices de remissão 
pós indução atingindo os 80% , a taxa de cura em LMA permanece em torno de 20%. Este projeto visa estudar os 
processo do tratamento hospitalar da LMA, e, para tal, conhecer as atividades internas, das mesmas, e os custos a ele 
associados. Este trabalho tem como objetivo aperfeiçoar a função de controle da gestão hospitalar, através da 
estimativa do custo do tratamento da LMA, dando subsídios para a melhoria da eficiência econômica. Serão 
acompanhados pacientes internados com diagnóstico de LMA de um hospital universitário. O desenvolvimento 
contará com a análise dos processos, identificação dos recursos envolvidos, que permitirá a apuração do custo por 
paciente. No tratamento existem 4 processos (Admissão; Avaliação Clínica; Autorização do Tratamento e 
Tratamento). Para cada processo, avaliar-se-á quais recursos da estrutura do hospital serão empregados, de forma a 
quantificar a participação de cada um nos respectivos processos. Definidos os recursos e sua participação, a fase 
seguinte será verificar em que medida os recursos serão empregados pelas atividades durante o atendimento ao 
paciente. A partir da análise de processos, as atividades serão identificadas. Esperamos como resultado estimar o 
custo do tratamento da LMA e apresentar melhorias no processo de tratamento.  




