
AVALIAÇÃO DO CUSTO HOSPITALAR DO 
TRATAMENTO DE EVENTOS ADVERSOS OCORRIDOS 

EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS NO 
ESTADO DO CEARÁ/BRASIL 

   O transplante renal é o tratamento e reabilitação 
mais recomendado para pacientes com insuficiência 
renal crônica (IRC) que não apresentem contra 
indicação, por ser, das formas de substituição da 
função renal, a que oferece melhor reabilitação com o 
menor custo social. Porém, no pós-transplante renal, 
podem ocorrer eventos adversos associados ao 
enxerto.  
   Os custos com os eventos adversos corresponderam 
a uma parcela significativa dos custos hospitalares 
diretos, o que representa um alto impacto no 
orçamento das internações.   Eventos adversos (EAs) 
são definidos como complicações indesejadas 
decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não 
atribuídas à evolução natural da doença de base. O 
tratamento desses eventos no paciente transplantado 
renal, muitas vezes, requer a hospitalização.  
    Na última década, houve um avanço importante na 
possibilidade de acesso a esse dados de hospitalização 
pela  internet, por meio do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), 
uma base de dados com fins originalmente 
administrativos sobre todas as internações realizadas 
no Brasil e remuneradas pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

BRUNA CRISTINA CARDOSO MARTINS¹/ KILVIA HELANE CARDOSO MESQUITA², MARTA MARIA DE FRANÇA FONTELES¹/ 
1. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - 

FORTALEZA/BRASIL, 2.FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FORTALEZA/BRASIL 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

MÉTODO 

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

Apresentar o custo hospitalar de eventos adversos, 
relacionados ao enxerto renal, ocorridos no primeiro 
ano de pós-transplante renal de pacientes 
transplantados no estado do Ceará/Brasil. 

 Trata-se de um estudo descritivo e exploratório 
em que o universo foram os pacientes que 
transplantaram o rim no ano de 2013 no estado 
do Ceará.  

 Foi utilizada como base dados do SIH/SUS sendo 
identificados os pacientes que realizaram 
transplante renal. Foram avaliados os dados 
desses pacientes até um ano após a realização do 
transplante, as fontes dados foram associadas 
através do método de blocagem (linkage).  

 Foram incluídos nesse estudo os EAs relacionados 
ao rim transplantado.  

 As variáveis analisadas foram: taxa de ocorrência de 
evento adverso associado ao enxerto renal no 
primeiro ano, principais CID-10 (Classificação 
Internacional de Doenças) associados aos eventos 
adversos relacionados ao enxerto renal, média de dias 
de internação para tratamento do EA custo total em 
reais (R$) dessas internações para tratamento da EAs.  

 Foram identificados o registro de 249 transplantes 
renais realizados no ano de 2013 no estado do Ceará.  

 38 pacientes tiveram algum evento adverso 
relacionado ao enxerto renal, gerando uma taxa de 
15%.  

 Os principais CID-10 identificados foram: N165 
(Transtornos renais túbulos-intersticiais em rejeição); 
N179 (Insuficiência Renal Aguda); N188 (Outras 
insuficiências renais); T868 (Outra Insuficiência ou 
Rejeição de Outros Órgãos ou Tecidos 
Transplantados).  

 A média de dias de internação para tratamento 
dessas EAs foram 6 dias (máximo: 38 dias e mínimo: 
1 dia).  

 O custo total em relação a internação para realização 
do tratamento foi R$2.926.682,00.  

 Quando relacionado esse valor com o custo total 
despendido para realização do transplante e 
atendimento hospitalar pós-transplante no período 
analisado, foi encontrado que o tratamento da EAs 
equivale a 21% desse custo.  

Conclui-se que o custo do tratamento de EAs, 
relacionados ao enxerto renal pós-transplante, foi alto 
por ter um expressivo impacto no gasto hospitalar 
para o atendimento de paciente transplantado renal 
no Ceará. Assim, faz-se necessária a adoção de 
protocolos que minimizem a ocorrência desses 
eventos. 
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