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CUSTOS DIRETOS COM A ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE 

INDIVÍDUOS COM LOMBALGIA NO BRASIL EM 2018

o Em 2018 os gastos com consulta ambulatorial e 

internação hospitalar foi de R$ 47.177.469,77. 

o R$ 40.539.192,11 foram gastos com procedimentos 

como, diagnóstico por imagem, consultas, tratamentos 

clínicos, diagnóstico por teste rápido e fisioterapia. 

o Fisioterapia representou 92,9% dos procedimentos 

realizados, com um custo total de R$ 2.958.375,68.

o Ressonância magnética apresenta uma frequência de 

0,98% e um custo de R$ 13.908.990,17

o Os custos relacionados a essas internações foi de R$ 

6.638.277,66. 

o A internação em UTI registrou um custo de R$ 

353.383,81 sendo 45% desse valor gastos com diárias 

de acompanhante. 

o Os procedimentos hospitalares apresentaram um gasto 

total de R$ 2.588.062,63, sendo os tratamentos clínicos 

liderando a frequência com 56% seguido por consultas 
com 43%. 

o Estimar os custos diretos da atenção hospitalar e ambulatorial 

no ano de 2018, direcionados a indivíduos com lombalgia, sob 

a perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS).

Tabela 1. Procedimentos de serviços profissionais
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o A lombalgia é uma das principais causas de incapacidade e

absenteísmo em todo mundo.

o A alta prevalência leva a uma maior procura dos serviços de

saúde, o que favorece um aumento dos impactos financeiros

para o sistema público de saúde.

o Compreender os custos diretos com o manejo dessa

condição de saúde é fundamental para a elaboração de

novas políticas públicas e para a tomadas de decisão.
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o Estudo de custo da doença com abordagem top-down, e utilização de dados secundários do SUS (DATASUS).

o As informações relacionadas ao número de procedimentos e custos associados foram extraídas do Sistema de Informação Ambulatorial

(SIA) e Sistema de Informação Hospitalar (SIH): procedimentos diagnósticos, consultas, procedimentos clínicos, cirurgias, diárias e

internações em UTI.

o Os custos relacionados ao SIH e do SIA foram obtidos em reais (R$).

o Foram usados os códigos da 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) relacionados a distúrbios da coluna

vertebral: M54 (Dorsalgia); M54.3 (Ciática); M54.4 (Lumbago com ciática); M54.5 (Dor lombar baixa);

o Dados foram extraídos e processados por meio do programa TABWIN, organizados em tabelas e analisados descritivamente.

Tabela 2. Produção ambulatorial por sexo

Tabela 3. Internação hospitalar por sexo

Em 2018, os custos diretos com lombalgia 
foram consideráveis. Exames de imagem 

foram muito usados, apresentando um custo 

elevado. A Fisioterapia foi 

amplamente usada para o manejo dessa 

condição. 
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