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Introdução / Objetivo 
A gestão de custos em saúde é um dos temas que liga a área da Saúde à Economia. 

Embora com campos de estudo distintos, as duas áreas se complementam com pontos de 

vista diferentes quando se trata da gestão de recursos. Sob a ótica da Economia, a gestão 

de custos é vista sob aspectos macro e microeconômicos, no curto e no longo prazo, 

analisando a origem e a finalidade desses custos na obtenção dos resultados. A medicina, 

por sua vez, analisa custos sob um olhar social, justificando o emprego de recursos pela 

melhora na qualidade de vida dos pacientes.  

 

 No âmbito das pesquisas feitas na área, em relação aos custos, surgem métodos capazes 

de realizar uma análise completa desses custos, de acordo com o resultado que o 

pesquisador quer obter. Esses métodos tem o objetivo de promover uma intervenção eficaz 

para proporcionar uma melhor alocação dos recursos. Vários são os métodos considerados 

na avaliação de custos em saúde como Custo Benefício, Custo Efetividade, Custo 

Minimização e Custo Utilidade. 

 

Esse trabalho apresenta uma análise entre diversos métodos de valoração nos custos que 

são evitados quando uma gestante deixa de contrair Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), 

em comparando aos custos dos tratamentos dessa doença por meio de uma pesquisa 

aplicada a um ambulatório de um hospital de grande porte do sul do Brasil. 

Experimental 
A metodologia dessa pesquisa caracterizou-se como do tipo de análise de dados, com a 

utilização do método teórico sobre teoria dos custos e do método quantitativo sobre os 

investimentos feitos pelo Brasil, Rio Grande do Sul e Caxias do Sul em saúde. Inicialmente, 

buscou-se na literatura a teoria dos custos, suas variações, e sua aplicabilidade à área da 

Saúde.  Para ser feita a análise dos investimentos, foi realizado um levantamento no Portal 

da Transparência, bem como, solicitação de informações complementares através do 

Acesso à Informação. Para ser realizada a análise comparativa, realizou-se uma pesquisa 

para levantamento e análise dos custos envolvidos na prevenção da patologia diabetes 

mellitus gestacional e dos custos envolvidos após a contração da doença, comparando os 

dois resultados. A pesquisa foi realizada no Ambulatório de Gestação de Alto Risco e 

Medicina Fetal (AGAR-MF) do Hospital Geral (HG) do município de Caxias do Sul.  

Os dados foram coletados com o apoio e colaboração dos setores de Faturamento, 

Compras, SAME, e do próprio setor de Gestação de Alto Risco, através de visitas 

sucessivas nos meses de agosto de 2018 a maio de 2019, primeiramente para 

esclarecimentos sobre a doença, e após para levantamento dos dados através do acesso 

aos prontuários, e também via sistema, para levantamento dos exames realizados.  

Os dados levantados através dos prontuários foram utilizados na elaboração da planilha de 

recolhimento das informações, contemplando, entre outras informações, antecedentes 

familiares e pessoais, antecedentes obstétricos, motivo do encaminhamento, número de 

consultas pré-natais, número de exames e número de ultrassonografias, data da internação, 

data do parto e data da alta. Os prontuários foram organizados por número, do menor para o 

maior, e o recorte foi baseado na data da alta, todas durante o ano de 2018.  

Foram observados 493 prontuários para identificação dos principais serviços utilizados pelas 

gestantes com DMG atendidas pelo AGAR-MF do Hospital Geral no ano de 2018. Para 

liberação do acesso a esses prontuários, o projeto de pesquisa foi submetido a avaliação e 

aprovação do Conselho de Ética, bem como dos setores envolvidos do Hospital Geral. 

Segundo a Resolução nº 196/96. Após a identificação dos principais serviços hospitalares 

utilizados, foi selecionado 10 prontuários aleatoriamente para a averiguação dos gastos 

envolvidos com tais pacientes.  

 

 

 

Inicialmente cabe ressaltar que o Brasil é o quarto país em taxas de Diabetes nos adultos, 

com 14,3 milhões de pessoas, em idade entre 20 a 79 anos, tendo um gasto anual estimado 

de US$ 21,8 bilhões. A prevalência de DMG varia de 1 a 37,7 e essa variação é relacionada 

aos hábitos de vida da gestante. Estima-se que a prevalência de DMG no Sistema Único de 

Saúde (SUS) seja de aproximadamente 18%. 

A prevenção da DMG é feito a nível de atenção primaria em UBSs e não envolve custos 

majoritários já que limita-se a orientação sobre os hábitos de vida. As consultas pré-natais 

ocorrem com todas as gestantes, idealmente com o número mínimo de seis.  Tais 

orientações limitam-se, principalmente, ao controle de peso, à dieta e à atividade física. O 

ideal é que essas orientação ocorra preferencialmente antes da concepção do feto, caso 

isso não seja possível, desde a primeira consulta pré-natal. Existem gestantes que 

apresentam fatores de risco para o desenvolvimento de DMG, identifica-las e nos permite 

maximizar o Custo-Minimização ao ser investido uma maior direcionamento de atenção e 

recursos na prevenção dessa população. O acompanhamento das gestantes portadoras de 

DMG exige uma demanda estrutural mais elevada apresentando um Custo-Minimização 

favorável à prevenção. Além dos médicos responsáveis diretamente pelo acompanhamento, 

tais gestantes apresentam maiores riscos  

 

               
 

 

Conclusões 
A análise do Custo-Benefício, a qual mede a relação entre o valor monetário dos custos e 

dos benefícios no que tange à prevenção é vista quando  o custo médio de uma gestante 

portadora de DMG chega a ser 353,50% maior do que o custo de uma gestante saudável.  

O Custo-Minimização, o qual calcula a diferença de custos entre intervenções alternativas 

que são assumidas como produzindo resultados equivalentes, é maximizado quando 

conseguimos identificar as gestantes que apresentam fatores de risco para o 

desenvolvimento de DMG precocemente a nível de atenção primária, e investimos maior 

atenção e recursos para a prevenção nessa população. 

Uma gestante saudável que fez uma prevenção adequada e não desenvolveu DMG não 

precisa se locomover até a unidade de manejo de gestão de alto risco, centros esses em que 

se localizam  mais longe que as UBS em geral e não precisam ter um número maior de 

atendimentos pré-natal como na DMG. Além disso o feto que não fica exposto a altas 

concentrações séricas de glicose e insulina terá menos mal formações congênitas, 

hipoglicemia neonatal, síndrome da angustia respiratória do recém nascido, macrossomia 

fetal, menos chance de desenvolver DM2 e Síndrome metabólica na vida adulta e a mãe 

tendo menos chance de desenvolver DM2 pós-parto e outros distúrbio metabólicos temos um 

Custo- Utilidade favorável à prevenção já que essa análise avalia distintas intervenções sob 

a perspectiva do seu custo e do seu impacto sobre a duração e a qualidade da sobrevida 

obtida.  

Por fim, observamos que no Brasil cerca de 18% das gestantes apresentam DMG e que a 

variação no mundo é de 1% a 37%  dando-nos um intervalo grande para a redução de DMG, 

já que a maioria dos casos de DMG podem ser evitados com uma adequada prevenção e 

conscientização das mulheres favorecendo uma balança positiva na análise do Custo-

Efetividade gerado pela prevenção.  

Destarte, os valores poupados com a prevenção, ao serem realocados em pesquisas e 

tecnologias, por exemplo, poderiam trazer maior qualidade de vida a população quer seja 

com pesquisas científicas sobre  prevenção e cura de doenças metabólicas beneficiando 

assim a margem das gestantes que não conseguiriam se beneficiar com a prevenção da 

DMG atual, quer seja em outras demandas da sociedade. 
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e necessitam de maior número de pré-natais, uma equipe de enfermagem preparada, 

estrutura física específica, exames de imagem e laboratoriais específicos e disponibilidade 

de outros profissionais que não seriam necessários em pré-natais de não alto risco. Além 

disso, as gestações de alto risco possuem custos maiores de internação para o parto, já que 

normalmente essas gestantes ficam dias a mais internadas. Os valores dos partos também 

variam em comparação a gestantes saudáveis.  Ainda existem casos  onde a gestante 

precisa ser internada durante a gravidez, envolvendo também custos com os 

acompanhantes destas Mais recursos econômicos para tratar e menos qualidade de vida à 

gestante a qual terá que se locomover mais vezes para o pré-natal ´no ambulatório de 

gestação de alto risco que ficará por vezes em outros bairros e cidades aumentando o 

Custo-Utilidade da prevenção na atenção primária.  

Os resultados levantados apontam que uma gestante saudável atendida a nível de UBS 

sem DMG ou outras complicações do diagnóstico da gestação até a alta hospitalar pós 

parto envolve um custo de R$ 620,47. Já os custos envolvidos na população com DMG é de 

R$ 2.813,86 mostrando o Custo-Benefício de prevenir. Com uma adequada prevenção e 

conscientização das gestantes, a nível de UBS podemos diminuir os 18% da prevalência de 

DMG do Brasil, visto que grande parte pode ser evitado com um adequado preparo dos 

profissionais e do sistema de saúde, justificando o Custo-Efetividade  da prevenção.  

Existem outros custos envolvidos com o desenvolvimento de DMG que contribuem para a 

ideia de Custo-Utilidade os quais por ora não foram levantados e que estão relacionados 

ao mal manejo da DMG a nível de atenção de alto risco e que comprometem o feto e a mãe, 

como: 

- Abortos espontâneos; 

- Mal formações congênitas (risco aumenta de 6 a 7vezes); 

- Hipoglicemia neonatal; 

- Síndrome da angústia respiratória do recém nascido;  

- Macrossomia fetal; 

- Síndrome metabólica na criança; 

- DM2 na gestante pós parto. 
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técnica: Déa Suzana Miranda Gaio]. – 23. ed.  

 

Aluno 
Voluntário 


