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RESUMO

Estudos de custo efetividade podem se beneficiar de informações de micro custo direto e indireto coletados no âmbito de estudos clínicos. O 
objetivo deste estudo foi estimar os custos diretos e indiretos da conduta diagnóstica e terapêutica associados ao pronto atendimento de 
pacientes suspeitos de dengue. Trata-se de um estudo descritivo dos itens de custo direto e indireto da conduta oferecida a 148 pacientes, com 
febre até 72 horas de duração, atendidos durante a epidemia de dengue 1, no Hospital Municipal de Emergência de Resende, RJ. Para coleta 
foram utilizados questionário por via telefônica e dados de prontuário hospitalar até 15 dias de evolução. Todos os procedimentos foram 
eticamente aprovados previamente. Custo direto foram aqueles dispendidos pela unidade de saúde: consultas de enfermagem e médica, exames 
laboratoriais, de imagem e medicamentos (hidratação venosa, analgésico e antitérmicos, anti-eméticos, corticóide). Os valores em reais foram 
obtidos no Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses e Próteses (SIGTAP) do DATASUS e para os 
medicamentos no Banco de Preços (preço unitário, mínimo, médio e máximo) do Ministério da Saúde, Brasil, para o mês de março de 2015, 
período da epidemia. Os custos de diferentes testes rápidos NS1 para dengue foram os praticados pelos fabricantes. Custos indiretos: o preço de 
fabricante e máximo ao consumidor para os medicamentos  comprados pelos pacientes: dipirona 500 mg, paracetamol 500 mg, 
dexclorfeniramina com betametasona e envelopes de rehidratação oral, os quais foram obtidos da Câmara de Medicamentos (CMED) da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, para o Rio de Janeiro, referente aos praticados em março de 2015; gastos com transporte (carro próprio básico 
com média de consumo de 9,3 litros de etanol/ km;  tarifa de ônibus em R$ 3,00 ou táxi com valor inicial de R$ 4,16 e com bandeira 1 a R$3,16/ 
km desde a residência); além de gastos com alimentação nos dias de atendimentos. Foram computados os somatórios dos custos. A distribuição 
dos preços unitário, médio, mínimo, máximo para medicamentos foram não paramétricas ao teste de Kolmogorov-Smirnoff. Foram calculadas 
medianas e Intervalo Interquartil (IIQ 25% - 75%) dos custos, segundo o diagnóstico de dengue confirmado por PCR. A mediana de custos diretos 
por paciente com preço unitário foi R$ 16,91 (IIQ 12,53 – 25,59), menor preço foi R$ 9,97 (IIQ 8,22 a 22,00); maior preço R$ 23,80 (IIQ 9,96, 
33,63) e preço médio R$ 16,37 (IIQ R$10,98 – 24,13) no grupo não dengue. Estes valores foram contrastados com os obtidos entre pacientes com 
dengue 1 confirmado:  preço unitário R$ 24,63 (IIQ 9,68 – 42,23), menor preço R$14,55 (R$ 7,71 – 28,44), maior preço R$ 32,80 (IIQ R$ 16,74 –
74,07)  e preço médio R$ 21,89 (IIQ R$ 8,69 – 43,03). O número mediano de atendimentos entre paciente não dengue foi de 2 consultas (IIQ  1 –
5) e nos casos confirmados de Dengue foram também 2 consultas (IIQ 1 – 9). O custo das consultas de enfermagem por paciente foi de R$ 12,6 
(IIQ R$ 6,3 a 31,5) entre os Não Dengue comparado a R$12,6 (0 a R$ 56,7) naqueles com Dengue confirmado. Esses valores de custo direto foram 
proporcionalmente semelhantes considerando o diagnóstico de dengue sugerido por teste NS1 rápido em 15 minutos como ferramenta 
diagnóstica no ponto de cuidado. Foi exequível a computação de micro custos individuais por paciente nas perspectivas do sistema único de 
saúde e societal, em contexto epidemico. O custo direto do atendimento emergencial foi maior em pacientes confirmados com dengue ao PCR 
comparado aos pacientes não dengue, para as quatro categorias de preço consideradas na análise. Diferenças corroboram necessidade de 
detalhar estratégias segundo a efetividade de diferentes kits disponíves no mercado, especialmente em dengue sorotipo 1 que costuma cursar 
com maior gravidade. Esses dados subsidiarão modelos de árvore de decisão para custo-efetividade de teste rápido em dengue 1.
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