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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o conhecimento dos enfermeiros acerca dos custos dos materiais 

hospitalares utilizados pelos mesmos em uma instituição pública de referência em trauma no 

sudoeste baiano. 

Métodos: estudo transversal, descritivo, de caráter exploratório e de natureza quantitativa. Os 

dados foram coletados através de um questionário, que abordava sobre os valores em reais de 

26 materiais hospitalares, aplicado aos enfermeiros que atuam na emergência e nas duas 

unidades de terapia intensiva de pacientes adultos.  

Resultados: em todos os produtos houve diferença entre o valor de custo real e a média do 

valor atribuído pelos participantes, visto que a maioria (23) das médias do valor atribuído 

foram mais altas do que o valor de custo real, e somente três delas ficaram abaixo. A média 

do erro de valor atribuído para cada produto apresentou uma variação de 43,35% (PVPI 

tópico, 1000 ml) a 2281,48% (Sonda de aspiração traqueal, nº 12), comprovando o 

desconhecimento de tal assunto pelos enfermeiros. Verificou-se também, que na maior parte 

dos produtos, 17 (65,38%), ocorreu a supervalorização, sendo que destes, 13 (76,47%) 

apresentaram um total de pessoas igual ou maior que 30 (75%) que opinaram com preços 

mais altos do que o custo real dos produtos. 

Conclusão: O estudo evidenciou a falta de conhecimento dos enfermeiros sobre os custos dos 

produtos analisados, ocorrendo frequentemente à supervalorização dos produtos. 

 

Descritores: Custos hospitalares; Material; Unidades de terapia intensiva; Emergência; 

Conhecimento; Enfermagem; 

 

Descriptor terms: Hospital costs; Material; Intensive Care Units; Emergency; Knowledge; 

Nursing; 
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INTRODUÇÃO  

O financiamento da saúde é um tópico que sempre provoca debates no sentido de 

melhor definir a utilização e a alocação dos recursos para toda a sociedade. Para o cuidado 

com a saúde, a maioria dos países se depara com custos crescentes, tanto em termos absolutos 

como em relativos, independente se o modelo de financiamento adotado for público, privado, 

baseados em arrecadação de tributos ou através do custeio direto dos usuários 
(1)

.  

No Brasil existe um aumento dos gastos com a atenção à saúde, e restrições 

orçamentárias cada vez maiores. Com isso, torna-se absolutamente necessária a adoção de um 

sistema de custos para que, tanto os serviços e as ações garantidas pelo SUS, como pelas 

Instituições Privadas, sejam realizados com qualidade e eficiência
 (2,3)

. 
 
Para isso, é 

fundamental a criação de metodologias de aferição de custos para os serviços de saúde.  

O crescimento desenfreado dos custos em saúde está diretamente relacionado a uma 

série de fatores tais como: o emprego de novas tecnologias; o aumento da expectativa de vida 

da população; o crescimento da demanda, com a universalização do acesso à saúde; a escassez 

de mão de obra qualificada, acarretando em baixa produtividade; a má gestão das 

organizações devido à incapacidade administrativa dos profissionais de saúde; a não 

implantação de sistemas de controle de custos; e os desperdícios na cadeia produtiva, dentre 

outros 
(2,4)

.  

Além de todos esses fatores existentes que aumentam os gastos com a saúde, há uma 

ineficiência do processo gerencial nos estabelecimentos de saúde, e isso é agravado devido 

ao desconhecimento sobre custos dos materiais utilizados nos procedimentos realizados pelos 

profissionais 
(2,4,5)

.  

As inovações tecnológicas voltadas para a área da saúde estão sendo desenvolvidas a 

todo o momento. A incorporação de novas tecnologias em saúde, diferentemente do que 

ocorre em outros setores, não substitui pessoas por capital. Ao contrário, aumenta 
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a necessidade de mão-de-obra cada vez mais complexa e sofisticada. Isso faz com que os 

profissionais precisem se atualizar e estudar sobre os novos artifícios tecnológicos lançados 

no mercado, incluindo o gerenciamento e os custos gerados por eles 
(2,5)

.  

Ainda que seja pouca a quantidade de publicações nessa área, o Ministério da 

Saúde identificou nos últimos anos o aumento vertical nos estudos de avaliação de custo-

efetividade, isso devido provavelmente pela preocupação com a elevação dos gastos em 

saúde. A identificação de fontes de desperdícios na organização e prestação de serviços de 

saúde vem resultando numa pressão sobre os gestores nas decisões sobre a alocação de 

recursos, além da crescente pressão de usuários e consumidores organizados e exigentes e 

pela necessidade de demonstrar os benefícios de diferentes tecnologias 
(1)

. Desse modo, o 

desperdício, independente de qual tipo seja, corresponde a um maior custo para as 

organizações de saúde, principalmente na rede pública.   

Os profissionais de enfermagem que estão ligados diretamente à assistência e 

consequentemente com o uso de materiais hospitalares devem possuir conhecimento sobre o 

custo dos mesmos, uma vez que são esses profissionais que fazem a maior parte das escolhas 

de que material será usado a cada procedimento.
 (5)

 Dessa forma, o conhecimento de custo de 

material aliado a outros saberes específicos da área resulta em uma possibilidade de distinção 

da forma mais econômica de se realizar a assistência, impactando na diminuição do 

desperdício, a partir de aspectos quantitativos, qualitativos e financeiros.     

Considerando a dimensão do problema relacionado ao mau gerenciamento e 

o desconhecimento sobre os custos dos materiais utilizados nas instituições públicas de saúde 

e a repercussão que isso gera no setor financeiro do Sistema Único de Saúde e na própria 

assistência prestada, unido com a escassez de produções nacionais acerca do tema, o estudo 

objetivou avaliar o conhecimento dos enfermeiros acerca dos custos dos materiais hospitalares 

utilizados em um hospital público do município de Vitória da Conquista.  
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MÉTODOS  

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de caráter exploratório e de natureza 

quantitativa. Os dados foram coletados em um único momento, mediante 

questionário aplicado no período de maio e junho de 2018.  

A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Multidisciplinar em Saúde- Campus Anísio Teixeira- Universidade Federal da Bahia (CEP-

IMS-CAT-UFBA), sob CAAE nº 84955418.1.0000.5556. Este estudo foi desenvolvido de 

acordo com as normas e diretrizes aprovadas na Resolução CNS 196/968 e Resolução 466 de 

12 de dezembro de 2012, para o desenvolvimento de pesquisa com seres humanos.   

O universo populacional da pesquisa foi de 56 enfermeiros atuantes na emergência e 

nas duas unidades de terapia intensiva (UTIs) adulto de um hospital geral de grande porte e de 

referência da região sudoeste da Bahia, no município de Vitória da Conquista – BA, Brasil.  

Foram adotados como critérios de inclusão: profissionais que consentissem em 

participar voluntariamente do estudo, ser lotado na Emergência e/ou ser lotado em UTI adulta, 

e em caso de profissionais que trabalhassem em mais de uma unidade, que mais de 60% dos 

plantões da escala do mês de coleta fossem na emergência ou em UTI 

adulta. E, como critérios de exclusão: funcionários que estavam afastados de suas atividades 

laborais por motivos diversos (férias, licença especial, licença médica, etc.). Resultando em 

uma amostra final de 40 participantes que estavam em atividade no período da coleta de 

dados.  

Após esclarecimento aos profissionais quanto ao sigilo de suas identificações pessoais 

e do anonimato das informações oferecidas, os mesmos foram convidados a participar da 

pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

O instrumento de coleta utilizado foi um questionário elaborado pelas 

pesquisadoras, constituído por dados sócio-demográficos referentes ao sexo e faixa etária, 



Conhecimento dos enfermeiros sobre os custos de materiais 

 

dado referente à qual setor atua e 26 itens contendo os materiais selecionados para pesquisa 

com espaço para registrar o custo atribuído pelos enfermeiros.  

  

Análise Estatística  

Os dados coletados foram tabulados no programa Excel 2013®, processando-se a 

média do valor atribuído pelos enfermeiros em cada item proposto no estudo. Outro valor 

estabelecido foi à média de erro, em valor absoluto e relativo, calculado por meio da 

subtração do valor atribuído por cada participante, pelo valor de custo real fornecido pela 

instituição, com resultado em módulo, uma vez que se fosse considerado positivo ou negativo 

poderia descaracterizar o conhecimento real da população investigada. Os dados permitiram 

também, verificar o valor mínimo e máximo para cada material analisado e o número de 

profissionais que subvalorizou ou supervalorizou cada produto.    

  

RESULTADOS   

Dos 40 enfermeiros que participaram do estudo, 31 (77,5%) eram do sexo feminino e 

nove (22,5%) do sexo masculino, uma tendência observada na área profissional da 

enfermagem condizente com os resultados da pesquisa realizada pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que evidenciaram que no 

Brasil 84,6% dos profissionais de enfermagem são mulheres 
(6)

.   

Ao analisar a variável idade, constatou-se que a população estudada apresentou média 

de idade encontrada de aproximadamente 38 anos. Em relação ao local de atuação, observou-

se que 21 (52,5%) dos participantes trabalhavam nas UTIs e 19 (47,5%) atuavam na 

emergência.   

Na Tabela 1, verifica-se a listagem dos 26 produtos investigados, o valor de custo real 

fornecido pela instituição de saúde onde foi realizado o estudo, a média de valor 
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atribuído pela amostra e a média de erro, sendo esta em valor absoluto e relativo, expresso em 

porcentagem. Os dados revelaram que em todos os produtos houve diferença entre o valor de 

custo real e a média do valor atribuído pelos participantes, visto que a maioria (23) das médias 

do valor atribuído foram mais altas do que o valor de custo real, e somente três delas ficaram 

abaixo.   

A média do erro de valor atribuído para cada produto evidenciou o desconhecimento 

de tal aspecto pelos enfermeiros, uma vez que a variação foi de 43,35% (PVPI tópico, 

1000ml) a 2281,48% (Sonda de aspiração traqueal, n 12).  

  A análise da Tabela 2 explicita os valores mínimos ou limites inferiores (LI) e 

valores máximos ou limites superiores (LS) atribuídos a cada produto pela população 

envolvida no estudo e constatou-se divergência extremamente acentuada entre os valores 

obtidos. Os dados revelaram que a maior discrepância observada entre os valores relaciona-se 

ao Kit, cateter para hemodiálise de alto fluxo, duplo lúmen (LI R$ 2,50 e LS R$ 5000,00), 

confirmando o desconhecimento sobre o custo dos materiais de uso rotineiro no exercício da 

enfermagem.  

Sobre os dados referentes à sub ou supervalorização, verificou-se que na maior parte 

dos produtos, 17 (65,38%), ocorreu a supervalorização, sendo que destes, 13 (76,47%) 

apresentaram um total de pessoas igual ou maior que 30 (75%) que opinaram com preços 

mais altos do que o custo real dos produtos. Já na parte dos produtos subvaloriazados, foram 

encontrados oito (30,77%) itens, dos quais apenas um (12,5%) apresentou um número de 

participantes igual ou maior que 30 (75%), cujo item foi a bolsa coletora, sistema fechado, 

para armazenagem e descarte de pequenos volumes de secreção, onde 35 enfermeiros 

opinaram com valores abaixo do valor de custo real. Em um (3,85%) dos materiais, a máscara 

cirúrgica (caixa), houve empate entre os dois grupos analisados (tabela 2).  
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DISCUSSÃO  

Uma das principais áreas da saúde que trabalha diretamente com os 

recursos materiais disponibilizados para o cuidado é a enfermagem, a qual é um importante 

agente para essa gestão. Atualmente, as enfermeiras administradoras estão cada vez mais 

sendo envolvidas em decisões financeiras, no planejamento orçamentário de suas instituições, 

tendo que gerir recursos (humanos, materiais e financeiros) muitas vezes escassos 
(7)

.   

O papel da enfermagem é bastante amplo e relevante no que diz respeito ao 

gerenciamento dos materiais utilizados em uma instituição de saúde para a realização de uma 

assistência segura. Para Gil, Chaves e Laus 
(8)

, os enfermeiros são vistos como os atores 

principais na gestão do material de consumo hospitalar por serem os maiores requisitantes e 

usuários dos produtos, fato correlacionado ao resultado obtido por eles, onde os enfermeiros 

foram os profissionais que mais relataram queixas técnicas sobre 

materiais, sendo considerados como referência de gerenciamento da unidade para outros 

profissionais.     

Na presente pesquisa sobre a investigação sobre custos de materiais utilizados durante 

o processo assistencial de enfermagem, pela percepção dos enfermeiros, foi 

evidenciada a falta de conhecimento sobre os valores dos produtos analisados, ocorrendo com 

maior freqüência a supervalorização dos produtos, fato visto em 65,38% dos produtos 

avaliados. O mesmo ocorreu num estudo similar 
(9)

, onde foi analisado o conhecimento dos 

alunos de graduação em enfermagem, e como resultado obtido ocorreu também a 

supervalorização na maioria dos produtos, sendo que em dois itens toda população do estudo 

apresentou tal comportamento.  

Um dado importante deste estudo é que dos oito produtos subvalorizados pela maioria 

dos participantes, cinco apresentaram média de valor atribuído maior que o valor real de 

custo. Isso significa que mesmo eles sendo subvalorizados pela maioria, alguns participantes 
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atribuíram valores tão altos para esses materiais que a média foi deslocada para muito acima 

do valor real. Tomando como exemplo um equipo de bomba de infusão para nutrição enteral, 

cujo real custo é de 37 reais, foram referidos valores de 1,50 até 480 reais. Assim, fica claro a 

total falta de percepção sobre o assunto de alguns profissionais.    

Outro dado relevante encontrado na pesquisa, que avigora o resultado obtido, foi a 

média de erro de valor atribuído de quatro produtos extremamente elevadas, superiores a 

1000%, sendo o material com a mais alta, a sonda de aspiração traqueal, n 12, com 2281,48%. 

Fato preocupante, em saber que o enfermeiro não possui uma mínima noção sobre o 

assunto, uma vez que todo profissional de enfermagem envolvido no processo de trabalho 

assistencial ou gerencial das instituições de saúde necessita de conhecimentos acerca de 

custos hospitalares, a fim de alcançar resultados positivos em relação à qualidade da 

assistência e ao aspecto financeiro 
(5,10)

.   

Os valores encontrados neste estudo revelaram o quão desconhecido é o custo dos 

materiais utilizados corriqueiramente pelos próprios enfermeiros. E isto, pode contribuir para 

problemas institucionais, visto que o conceito de custo deve ser compreendido como sendo 

algo além de uma questão econômica, mas, também, comportamental, pois se observa a 

relação do custo com o nível de responsabilidade 
(10)

.    

O fato dos enfermeiros terem relatado valores bastante discrepantes sobre os materiais 

utilizados na assistência ao paciente demonstra o quanto é preciso inteirar-se do assunto. 

Sendo assim, para que isso ocorra, se faz necessária a difusão de conhecimentos sobre 

custos, viabilizar a capacitação dos profissionais em relação ao tema, estimular sua 

participação em cursos, aulas, seminários, palestras e especializações que permitam o 

aprofundamento do conhecimento nessa área 
(9,10)

.  

O estudo publicado por Castro e Castilho em 2013 
(11)

, evidenciou que o 

gerenciamento eficiente dos recursos materiais reduz custos dos processos e diminui 
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desperdício. Outras estratégias que podem contribuir com esse resultado são: a sensibilização 

e a conscientização das instituições e dos profissionais de saúde sobre a importância do 

conhecimento dos valores dos materiais utilizados na assistência ao paciente, sendo esta 

prestada de forma segura, racional e de qualidade. Além disso, a aproximação dos setores de 

consumo com os de administração e compras, tendo o enfermeiro como responsável pelas 

ações de previsão, provisão e controle de recursos materiais utilizados pela equipe na 

prestação dos cuidados diretos ao paciente 
(12)

.    

Um estudo sobre desperdício, realizado em um hospital público em São 

Paulo 
(13)

, aponta que, conforme opiniões dos profissionais médicos e de enfermagem da 

instituição estudada, a maior fonte de desperdício está relacionada à categoria de recursos 

materiais. Fato que está estritamente relacionado com o desconhecimento de quanto custa os 

produtos, o que contribui para o uso indiscriminado deles, sem a supervisão e cobrança devida 

de seu uso controlado, gerando prejuízo à instituição.  

Os profissionais de saúde devem exercer um papel mais ativo na administração de 

materiais, não só com relação aos aspectos técnicos, mas também, naqueles relacionados 

aos custos. De maneira geral, a equipe esquiva-se da responsabilidade em relação ao material, 

reconhecendo-se apenas como usuário passivo e, portanto, não é comum a preocupação com 

custos 
(4)

. Fato que pode ser modificado através da conscientização dos profissionais de 

saúde quanto ao custo dos materiais hospitalares e o quanto é relevante a compreensão do 

uso consciencioso dos mesmos.  

  Em um estudo publicado em 2015, realizado no Irã, em 4 UTI’s de dois grandes 

hospitais ensino 
(14)

, constatou que os papéis dos enfermeiros chefes e de seus assistentes 

foram altamente significativos no que diz respeito ao acompanhamento do desempenho da 

equipe de enfermagem em relação ao uso dos recursos materiais, treinamento na manutenção 

e proteção de equipamentos,  conscientização sobre o preço de suprimentos e equipamentos e 
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alertas sobre as consequências do descuido no uso de equipamentos e materiais. Isso reforça a 

ideia de que se faz necessário capacitar a equipe sobre a importância do custos dos materiais.   

Na pesquisa de Paschoal e Castilho 
(15)

, realizada no centro cirúrgico de um hospital 

público, mostrou resultados relevantes sobre a redução do consumo de materiais após a 

implantação do Sistema de Gestão de Materiais informatizado. Foi averiguada também, que o 

custo e a quantidade de materiais em estoque apresentaram uma redução considerável. Assim, 

verifica-se a importância de se implantar um sistema de gestão organizacional dos materiais, 

visto que o mesmo obtém resultados positivos quanto à redução dos gastos, contribuindo para 

uma melhor administração e utilização dos produtos na assistência hospitalar.   

A finalidade de gerenciar os aspectos econômicos na saúde está fundamentada na 

otimização dos recursos, na garantia de acesso e equidade aos usuários e na manutenção da 

qualidade do atendimento.
 
É um fator importante o enfermeiro ter noções referentes 

ao controle do uso e custo dos materiais, para supervisionar adequadamente o trabalho de sua 

equipe, e ainda proporcionar a educação e atualização constante do conhecimento com o 

intuito de garantir melhores rendimentos financeiros e de qualidade no uso de 

recursos materiais necessários a assistência ao paciente 
(5,16)

.  

O aumento dos gastos com saúde acompanha o contínuo aumento de custos na 

prestação de serviços hospitalares. Apesar de ser uma tarefa delicada tratar de redução de 

custos hospitalares, essa é uma das chaves para se alcançar o equilíbrio financeiro tão 

desejado nas instituições de saúde 
(8)

. Dessa forma, ao conhecer o valor dos materiais, o 

enfermeiro pode fazer escolhas mais racionais para cada situação. Nesse processo de escolha 

do material a ser utilizado, o preço do produto é um dos fatores a ser considerado, embora 

nunca isoladamente, afinal, é necessária uma avaliação sobre qualidade e durabilidade do 

dispositivo a ser escolhido para conseguir uma real economia.   
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Apesar de ser um tema de grande importância para gestores e profissionais da saúde, 

percebe-se uma lacuna, no campo de discussão sobre custos, de estudos similares a este. 

Evidenciar esse hiato no cenário de publicações sobre custos faz referência também a formas 

tradicionais de gestão, que não consideram o enfermeiro assistencial como importante ponto 

de tomada de decisão e consumidor desses materiais. Faz-se necessários novos estudos nessa 

perspectiva, de forma a valorizar e entender as crenças dos profissionais assistenciais, tanto 

para servir de parâmetro de comparação quanto para subsidiar políticas de economia de 

recursos.  

Os resultados deste estudo limitam-se às UTIs e emergência de um hospital público e 

deve-se notar que pode haver diferenças entre a cultura organizacional e a oferta de recursos 

entre hospitais públicos e privados. Assim, é essencial existirem pesquisa em UTIs e 

emergências de hospitais privados, nos quais a existência de políticas de racionamento 

de recursos materiais é histórica, afim de comparar seus resultados com os achados no 

presente estudo.   

  

CONCLUSÃO  

A pesquisa sobre os custos de materiais hospitalares utilizados pelos enfermeiros 

durante o processo assistencial evidenciou a falta de conhecimento para os produtos 

analisados, ocorrendo frequentemente a supervalorização dos produtos. 

A participação dos enfermeiros em aulas educativas, cursos de aperfeiçoamento e 

capacitação do profissional acerca do tema, através de educação continuada oferecida pela 

instituição onde ocorreu a pesquisa, podem ser estratégias facilitadoras para aquisição do 

conhecimento sobre os custos dos materiais hospitalares, a fim de melhorar tal realidade.   

Tais propostas contribuiriam significativamente para atuação do enfermeiro, o qual 

inserido em instituição deve participar ativamente no planejamento do orçamento financeiro, 
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analisando continuadamente qualidade e custos, e melhorando sua performance na prática 

assistencial.   

Dessa maneira, o profissional enfermeiro, engajado no processo gerencial das 

instituições de saúde, necessitam mais do que nunca, buscar conhecimentos a respeito de 

custos hospitalares, reconhecendo seu papel como agente de mudanças, no alcance de 

resultados positivos, bem como buscando o equilíbrio entre qualidade, quantidade e custos 
(2)

. 

A partir disso, se consegue disseminar essas informações para todos os profissionais 

envolvidos na assistência.  

Este estudo pretende levar à reflexão a respeito do tema custos de materiais 

hospitalares e apresentar uma metodologia para futuros estudos e, assim, oportunizar a 

comparação entre os mesmos, para o estabelecimento de índices e indicadores na área da 

saúde.  
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Tabela 1 – Valor em reais de custo real, média em reais de valor atribuído pela amostra e 

média em reais de erros de cada enfermeiro em valor absoluto e relativo (%), de cada produto 

investigado. Vitória da Conquista/BA, 2018.  

 

  Produto  Valor de 

custo real 

(R$)  

Média de valor 

atribuído (R$)  

Média de erro 

absoluto (R$)  

Média de erro 

relativo (%)  

Equipo BIC nutrição enteral  37,00  53,94  44,91  121,38%  

Equipo macrogotas venoso  1,19  15,63  14,49  1217,65%  

Equipo BIC venoso.  9,02  67,52  61,02  676,50%  

Equipo fotossensível BIC 

venoso.  

13,45  92,59  91,41  679,63%  

Sonda enteral, nº 12  22,66  47,74  37,58  165,84%  

Sonda nasogástrica, nº 18  1,38  23,32  22,00  1594,20%  

Sonda de Folley, nº 20, 2 vias  2,20  36,66  34,54  1570%  

Sonda de aspiração traqueal, n 

12  

0,54  12,86  12,32  2281,48%  

Sonda de aspiração traqueal, 

sistema fechado  

31,34  71,10  59,63  190,27%  

Bolsa coletora, sistema fechado, 

para armazenagem e descarte de 

pequenos volumes de secreção  

69,80  30,05  44,30  63,47%  

Kit, cateter introdutor arterial 

para medir PAMI.  

135,00  135,08  116,50  86,30%  

Kit monitorização invasiva, com 

transdutor de PAMI.  

230,00  216,98  194,02  84,36%  

Kit, cateter para hemodiálise de 

alto fluxo, duplo lúmen.  

568,67  633,15  634,57  111,59%  

Teste de hemogasometria  47,50  59,68  47,32  99,62%  

Bolsa de Lactasol  34,27  95,35  69,14  201,75%  

Gelco nº 18  1,70  12,39  10,86  638,82%  

Escalpe, 23G  0,66  7,50  6,93  1050%  

Máscara N.95/PFF2  1,33  18,27  16,93  1272,93%  

Máscara cirúrgica (caixa)  14,00  21,59  15,86  113,29%  

Luva de procedimento em látex 

natural, tamanho M (caixa)  

17,37  26,38  13,89  79,96%  

Luva de procedimento, vinil, 

tamanho M (caixa)  

12,80  33,14  22,24  173,75%  

Esparadrapo 10 cm x 4,5 m  5,40  15,78  10,56  195,56%  

Micropore 10 cm x 4,5 m  5,52  20,11  14,64  265,22%  

Clorexidina alcoólica 0,5%, 

1000ml  

14,76  25,48  14,10  95,53%  

PVPI tópico, 1000ml  27,66  24,20  11,99  43,35%  

Álcool 70%, 1000ml  5,15  14,41  9,69  188,16%  
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Tabela 2 – Limite inferior e superior em reais, obtido em cada produto e número 

de subvalorização e supervalorização atribuído pela amostra investigada. Vitória da 

Conquista/BA, 2018.  

Produto  Limite 

Inferior 

(R$)  

Limite Superior 

(R$)  

Núm. de 

enfermeiros que 

subvalorizaram  

Núm. de 

enfermeiros que 

supervalorizaram  

Equipo BIC nutrição 

enteral  

1,50  480,00  26  14  

Equipo macrogotas venoso  0,80  65,00  4  36  

Equipo BIC venoso  1,05  600,00  10  30  

Equipo fotossensível BIC 

venoso  

1,20  700,00  10  30  

Sonda enteral, nº 12  0,50  300,00  19  21  

Sonda nasogástrica, nº 18  0,50  90,00  2  38  

Sonda de Folley, nº 20, 2 

vias  

0,50  220,00  1  39  

Sonda de aspiração 

traqueal, n 12  

0,50  90,00  3  37  

Sonda de aspiração 

traqueal, sistema fechado  

0,50  500,00  22  18  

Bolsa coletora, sistema 

fechado, para armazenagem 

e descarte de pequenos 

volumes de secreção  

0,60  

  

  

  

100,00  35  5  

Kit, cateter introdutor 

arterial para medir PAMI  

2,20  1000,00  28  12  

Kit monitorização invasiva, 

com transdutor de PAMI  

2,00  1000,00  27  13  

Kit, cateter para 

hemodiálise de alto fluxo, 

duplo lúmen  

2,50  5000,00  28  12  

Teste de hemogasometria  1,20           500,00  24  16  

Bolsa de Lactasol  2,00  930,00  12  28  

Gelco nº 18  0,50  70,00  4  36  

Escalpe, 23G  0,20  50,00  5  35  

Máscara N.95/PFF2  1,00  100,00  2  38  

Máscara cirúrgica (caixa)  0,15  120,00  20  20  

Luva de procedimento em 

látex natural, tamanho M 

(caixa)  

0,30  100,00  13  27  

Luva de procedimento, 

vinil, tamanho M (caixa)  

1,00  150,00  7  33  

Esparadrapo  4,00  50,00  4  36  

Micropore  4,50  60,00  1  39  

Clorexidina alcoólica 0,5%, 

1000ml  

2,50  89,00  12  28  

PVPI tópico, 1000ml  1,50  85,00  26  14  

Álcool 70%, 1000ml  1,20  75,00  8  32  

  

  


