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4.4. CENÁRIO 4: AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PRONTAS PARA USO 
(PACIENTES ADULTOS) ASSOCIADA À MANIPULAÇÃO DE BOLSAS DE NUTRIÇÃO 
PARENTERAL PELA PRÓPRIA SES/DF (PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS)  

Assim como no cenário 3, é necessário estimar, para este cenário, duas situações: a 
aquisição de bolsas prontas para uso (composição básica + insumos complementares) para 
atendimento de pacientes adultos (custo estimado será idêntico ao levantado no item 4.3.1) e o 
fornecimento de bolsas de NP para pacientes pediátricos e neonatais através de manipulação 
própria.  

 
4.4.1. BOLSAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PRONTAS PARA USO (PACIENTES ADULTOS) 

Conforme item 4.3.1, o custo de aquisição das bolsas de nutrição parenteral prontas 
para uso contendo macronutrientes e eletrólitos (composição básica), bem como o custo da 
aquisição dos insumos complementares a este tipo de bolsa, para atendimento exclusivamente de 
pacientes adultos, varia entre R$ 0,12 (doze centavos) e R$ 0,29 (vinte e nove centavos) por mL 
(tabela 54). 

 
4.4.2. MANIPULAÇÃO DE BOLSAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PELA PRÓPRIA SES/DF 

(PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATAIS) 
Quando se avalia os custos para manipulação de bolsas de NP pela própria SES/DF, seja 

de todos os tipos de bolsa, seja somente de bolsas pediátricas e neonatais, alguns custos serão 
constantes/fixos, pois não estão relacionados ao tipo de bolsa preparado. 

Estes custos que não se alteram referem-se aos custos de reforma da central de 
manipulação da NP, aquisição de equipamentos e mobiliários, aquisição, lavagem e esterilização 
de uniformes, análises de controle de qualidade, aquisição e manutenção de sistema 
informatizado, limpeza das áreas e equipamentos, calibração, verificação e manutenção de 
equipamentos, manutenção predial, validação de processo, pessoal, monitoramento ambiental e 
custos indiretos.  

Eventualmente, o custo diário e, consequentemente, o custo mensal com transporte das 
bolsas de NP do local de manipulação para o local solicitante pode variar, sendo menor do que o 
custo previsto para o transporte de todos os tipos de bolsa. Isso ocorrerá caso não haja 
prescrições pediátricas ou neonatais, por qualquer um dos hospitais, em uma determinada data. 
Neste estudo não foi possível estimar quanto seria esta redução do custo previsto. 
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Em relação à pessoal (RH), há que se considerar que o custo não será reduzido, uma vez 
que no cenário 1 foi estimada a quantidade mínima de profissionais necessários para o adequado 
funcionamento da central de manipulação e para o transporte das bolsas de NP entre os hospitais 
da rede, considerando-se a prestação contínua do serviço, todos os dias da semana, incluindo 
sábados, domingos e feriados.  

Isto porque, embora haja uma diminuição no número total de bolsas manipuladas, serão 
mantidos dois fluxos laminares em operação, e as demandas das demais atividades também serão 
mantidas (revisão da prescrição e avaliação de incompatibilidades entre componentes da 
formulação, aquisição e recebimento de insumos, controle de estoque, gerenciamento das 
amostras de retenção, gerenciamento das amostras de Controle de Qualidade bem como das 
bolsas prontas até o destino final, elaboração e revisão de procedimentos e demais documentos 
do Sistema de Gestão da Qualidade, treinamento de pessoal, manutenção de equipamentos, 
validação de transporte, validação de processo, dentre outros), ainda que sejam manipuladas 
somente bolsas pediátricas e neonatais, as quais representam 58% do quantitativo da SES/DF. 

Ademais, o custo dos materiais (luvas, seringas, agulhas, compressas de gaze, 
clorexidina, esponjas degermantes, etc) não será alterado, uma vez que essencialmente os 
mesmos tipos de insumos do cenário 1 serão utilizados na manipulação das bolsas pediátricas e 
neonatais, e haverá o mesmo número de servidores trabalhando no processo de manipulação 
diariamente. 

Desta forma, considerar-se-á que neste cenário somente os custos com insumos e 
materiais da Exacta Mix sofrerão alterações em relação aos custos estimados no Cenário 1, 
conforme levantamentos apresentados a seguir.  
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Código BR Código SES Insumo Consumo diário (mL) Nº unidades necessárias/dia 
Desperdício diário (unidades) 

Nº unidades consumidas/dia Nº unidades consumidas/mês Preço Médio (R$)** Custo Médio Mensal (R$) 
276774 - Acetato de sódio 2MEQ/mL ampola 10mL 0,02 0,002 0,998 1,000 1* R$ 575,00 R$ 575,00 
276839 90954 Água para injetáveis frasco ou bolsa 500mL 3.368,37 6,737 0,263 7,000 210 R$ 2,67 R$ 560,68 

347527 10393 Alanilglutamina solução injetável 200mg/mL frasco 100mL  85,47 0,855 0,145 1,000 30 R$ 237,56 R$ 7.124,92 

343644 - 
Aminoácidos 10% (100mg/mL) solução injetável para nutrição parenteral uso pediátrico frasco ou bolsa 1000 mL 

2.234,03 2,234 0,766 3,000 90 R$ 64,00 R$ 5.760,05 

279223 21338 
Aminoácidos solução injetável 8 % para nutrição parenteral em hepatopata  frasco ou bolsa 500mL   2,43 0,005 0,995 1,000 1* R$ 72,67 R$ 72,67 

343649 398715 - 
Aminoácidos solução injetável para nutrição parenteral em nefropata 7 a 10% frasco ou bolsa 1000mL 19,34 0,019 0,981 1,000 4* R$ 70,00 R$ 280,00 

267161 90552 Cloreto de potássio solução injetável 10% (1,34 MEQ/ML) ampola 10 ML  107,78 10,778 0,222 11,000 330 R$ 0,46 R$ 151,80 

267574 90555 Cloreto de sódio solução injetável 20% (3,4 MEQ/ML) ampola 10 mL  70,31 7,031 0,969 8,000 240 R$ 0,27 R$ 64,80 

313689 90556 Fosfato de potássio solução injetável  2MEQ/ML ampola 10 mL 16,23 1,623 0,377 2,000 60 R$ 56,71 R$ 3.401,96 
295266 - Fosfato orgânico (glicerofosfato de sódio) frasco 20mL 18,87 0,943 0,057 1,000 30 R$ 69,83 R$ 2.095,70 
270019 90564 Gliconato de cálcio solução injetável 100mg/mL ampola 10mL 153,50 15,350 0,650 16,000 480 R$ 2,17 R$ 1.041,61 
270092 10262 Glicose 5% solução injetável bolsa ou frasco 500mL sistema fechado de infusão  15,00 0,030 0,970 1,000 30 R$ 3,69 R$ 110,70 
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Código BR 
Código SES Insumo Consumo diário (mL) 

Nº unidades necessárias/ dia 
Desperdício diário (unidades) 

Nº unidades consumidas/ dia 
Nº unidades consumidas/ mês 

Preço Médio (R$)** 
Custo Médio Mensal (R$) 

267544 10249 Glicose 10% solução injetável bolsa ou frasco 500mL sistema fechado de infusão  199,91 0,400 0,600 1,000 30 R$ 3,21 R$ 96,28 
353564 10261 Glicose 50% frasco 500mL 1.472,57 2,945 0,055 3,000 90 R$ 5,65 R$ 508,52 

272624 - 
Lipidios emulsão injetável 20% (200mg/mL) frasco 500mL  (características adicionais MCT/LCT) 960,58 1,921 0,079 2,000 60 R$ 52,68 R$ 3.161,06 

329337 272624 - Lipídios emulsão 20% frasco 500mL 0,52 0,001 0,999 1,000 30 R$ 47,76 R$ 1.432,85 

278895 90569 
Solução de oligoelementos (zinco, cobre, manganês, cromo) para nutrição parenteral ampola 4mL (uso pediátrico) 21,98 5,495 0,505 6,000 180 R$ 8,94 R$ 1.609,16 

346937 304148 399111 273631 273639 90531 Polivitamínicos ou multivitamínicos sem minerais solução injetável ampola 10mL  
168,10 16,810 0,190 17,000 510 R$ 4,29 R$ 2.187,94 

268076 34591 Sulfato de magnésio solução injetável 10 % ampola 10 mL 119,51 11,951 0,049 12,000 360 R$ 0,48 R$ 172,80 
TOTAL R$ 30.408,50 

Tabela 60: Custo mensal estimado para aquisição dos insumos necessários para manipulação de NP pediátrica e neonatal. Estimativa de consumo diário baseada em relatórios de consumo fornecidos pela FBM, referente ao período de julho/16 a dezembro/16. * Para itens, cuja prescrição não é regular (prescritos, por exemplo, em caso de condições específicas do paciente), o cálculo de unidades necessárias/mês foi realizado com base no número real de prescrições no período avaliado (julho/2016 – dezembro/2016) **Calculado com base nas Atas Vigentes, pesquisadas no sítio eletrônico https://dw.comprasnet.gov.br/dwcompras/servlet/mstrWeb
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Código SES Item Exactamix Consumo Mensal (caixas) Preço Unitário* Custo Mensal 
 - Bolsa EVA vazia Exactamix 250mL caixa com 50 unidades 2 R$ 699,50 R$ 1.399,00 
- Bolsa EVA vazia Exactamix 500mL caixa com 50 unidades 3 R$ 749,50 R$ 2.248,50 
- Bolsa EVA vazia Exactamix 1.000mL caixa com 50 unidades 1 R$ 849,50 R$ 849,50 
- Bolsa EVA vazia Exactamix 2.000mL caixa com 50 unidades 1 R$ 899,50 R$ 899,50 
- Bolsa EVA vazia Exactamix 3.000mL caixa com 50 unidades 1 R$ 999,50 R$ 999,50 
- Equipo transferência grandes volumes com entrada ar caixa com 25 unidades 9 R$ 443,75 R$ 3.993,75 
- Equipo transferência grande volume sem entrada de ar caixa com 25 unidades 9 R$ 375,00 R$ 3.375,00 
- Válvula primária 24 sítios Exacta caixa com 10 unidades 6 R$ 2.175,50 R$ 13.053,50 

TOTAL R$ 26.817,75 
Tabela 61: Custo mensal estimado para aquisição dos itens (insumos) utilizados no misturador automático Exacta Mix relacionados às bolsas de NP pediátricas e neonatais. Estimativa de consumo mensal baseada no consumo destes tipos de bolsas de NP fornecidas pela FBM à SES/DF, no período de julho/16 a dezembro/16. ** Preço unitário calculado com base no orçamento enviado pela empresa Baxter Hospitalar LTDA.  

Da mesma forma que para o Cenário 1 (manipulação de todos os tipos de bolsa pela 
SES/DF), o custo de manipulação das bolsas pediátricas e neonatais pela SES/DF deve levar em 
consideração o custo de implantação da área, assim como o custo de manutenção do serviço. 

 
Custo de implantação da área: 
O custo de implantação da área é exatamente o mesmo descrito no Cenário 1, pois 

independe do tipo de bolsa manipulada, variando entre R$ 715.821,42 (setecentos e quinze 
mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) e R$ 741.491,84 (setecentos e 
quarenta e um mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos). 

Serviço Valor estimado 
Valor Mínimo Valor Máximo 

Aquisição de equipamentos R$ 547.378,58 R$ 573.049,00 
Aquisição de mobiliários R$ 63.842,84 
Aquisição de sistema informatizado para NP R$ 70.000,00 
Validação de processo (qualificação inicial) R$ 12.600,00 
Classificação da área R$ 22.000,00 

TOTAL R$ 715.821,42 R$ 741.491,84 
Tabela 60: Custo de implantação da área de NP no HRT.  
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Custo manutenção da área: 
Já o custo mensal para manutenção do serviço referente à manipulação de bolsas 

pediátricas e neonatais é de R$ 331.608,23 (trezentos e trinta e um mil seiscentos e oito reais 
e vinte e três centavos). 

Considerando o consumo médio mensal de 321.951,01 mL para NP pediátrica e 
neonatal (tabela 57), o custo mensal para manipulação de bolsas pediátricas e neonatais será 
de R$ 1,03 (um real e três centavos) por mL. 

Serviço Valor mensal estimado 
Uniformes R$ 4.910,21 
Insumos R$ 30.408,50 
Materiais R$ 2.674,74 
Materiais Exacta Mix R$ 26.817,75 
Controle de Qualidade R$ 5.700,00 
Transporte R$ 4.136,47 
Manutenção do sistema informatizado R$ 6.000,00 
Limpeza das áreas R$ 16.089,49 
Calibração, verificação e manutenção de equipamentos R$ 10.535,15 
Validação de processo (qualificações periódicas) R$ 4.200,00 
Pessoal R$ 179.985,52 
Monitoramento ambiental R$ 40.150,40 
Custos indiretos R$ 46.490,98 

TOTAL R$ 331.608,23 
Tabela 61: Custo da manutenção da área de NP no HRT. 

 
4.4.3. CUSTO TOTAL CENÁRIO 4: 
Quando se calcula o custo final para manutenção deste cenário, considerando-se a 

utilização de bolsas de NP prontas para uso em pacientes adultos e a utilização de bolsas de NP 
manipuladas pela própria SES/DF para pacientes pediátricos e neonatais, o mesmo varia entre 
R$ 521.541,87 (quinhentos e vinte e um mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e 
sete centavos) e R$ 790.893,45 (setecentos e noventa mil oitocentos e noventa e três reais e 
quarenta e cinco centavos), o que representa um custo médio entre R$ 0,27 (vinte e sete 
centavos) e R$ 0,41 (quarenta e um centavos) por mL (tabela 62). 
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Produto 
Custo médio mensal bolsas prontas e insumos – Adulto (R$) 

Custo médio mensal bolsasmanipuladas (SES/DF) - Pediátrico e Neonatal (R$) 

Custo médio mensal total - bolsas prontas + bolsas manipuladas (R$) 

Custo médio do mL  - bolsas prontas + bolsas manipuladas (R$)  
Kabiven emu inj bols plas biofina x 1026 ml R$ 364.219,96 

R$ 331.608,23 

R$ 695.828,19 R$ 0,37 
Kabiven emu inj bols plas biofina x 2053 ml  R$ 205.777,86 R$ 537.386,09 R$ 0,28 
Kabiven Peripheral emu inj bols plas biofina x 1440 ml R$ 189.933,64 R$ 521.541,87 R$ 0,27 
Kabiven Peripheral emu inj bols plas x 1920 ml  R$ 411.752,59 R$ 743.360,82 R$ 0,39 
Smofkabiven emul inj iv bols plas trans x 1477 ml sist fech R$ 380.064,17 R$ 711.672,40 R$ 0,37 
Smofkabiven emul inj iv bols plas trans x 1970 ml sist fech R$ 284.998,91 R$ 616.607,14 R$ 0,32 
Smofkabiven emul inj iv bols plas trans x 986 ml sist fech  R$ 459.285,22 R$ 790.893,45 R$ 0,41 
Nutriflex Lipid Peri emu inj iv cx 5 bols plas camara tripla x 1250 ml R$ 316.687,33 R$ 648.295,56 R$ 0,34 
Nutriflex Lipid Peri emu inj iv cx 5 bols plas camara tripla x 1875 ml  R$ 300.843,12 R$ 632.451,35 R$ 0,33 
Nutriflex Lipid Plus emu inj iv cx 5 bols plas camara tripla x 1250 ml R$ 332.531,54 R$ 664.139,77 R$ 0,35 
Nutriflex Lipid Plus emu inj iv cx 5 bols plas camara tripla x 1875 ml  R$ 316.687,33 R$ 648.295,56 R$ 0,34 
Nutriflex Lipid Special emu inj iv cx 5 bols plas camara tripla x 1875 ml R$ 364.219,96 R$ 695.828,19 R$ 0,37 
Nutriflex Lipid Special emu inj iv cx 5 bolsa plas camara tripla x 625 ml R$ 364.219,96 R$ 695.828,19 R$ 0,37 
Nutriflex Plus sol inj iv cx 5 bols plas sist fech x 1000 ml R$ 348.375,75 R$ 679.983,98 R$ 0,36 
Nutriflex Plus sol inj iv cx 5 bols plas sist fech x 2000 ml  R$ 237.466,28 R$ 569.074,51 R$ 0,30 
Olimel (11,1 + 35 + 20) g/l emul inj iv bols plas inc flex x 1000 ml - N7E  R$ 300.843,12 R$ 632.451,35 R$ 0,33 
Olimel (11,1 + 35 + 20) g/l emul inj iv bols plas inc flex x 2000 ml - N7E R$ 284.998,91 R$ 616.607,14 R$ 0,32 
Olimel (14,2 + 27,5 + 20) g/l emul inj iv bols plas inc flex x 2000 ml - N9E   R$ 411.752,59 R$ 743.360,82 R$ 0,39 
Olimel (6,3 + 18,75 + 15) g/l emul inj iv bols plas inc flex x 1000 ml - N4E R$ 332.531,54 R$ 664.139,77 R$ 0,35 
Olimel (8,2 + 28,75 + 20) g/l emul inj iv bols plas inc flex x 2000 ml - N5E R$ 221.622,07 R$ 553.230,30 R$ 0,29 

Tabela 62: Custo estimado da utilização de NP pronta para uso (pacientes adultos) e bolsas manipuladas pela própria SES/DF(pacientes pediátricos e neonatais) com base no consumo da SES/DF no período de julho/2016 a dezembro/2016. Fonte: Relatórios da FBM e atas de registro de preço do último ano (julho/2016 a julho/2017), pesquisadas no sítio eletrônico DW-Compras Net. Volume médio total de NP (AD, PED e NEO) considerado para cálculo: 1.906.372,05mL, referente ao consumo médio de 2016.   
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4.4.4. DISCUSSÃO CENÁRIO 4: 
Da demanda total de bolsas de NP da SES/DF, 42% se destinam ao atendimento de 

pacientes adultos, 53% ao atendimento de pacientes neonatais e 5% ao atendimento de 
pacientes pediátricos.  

De maneira individual, o custo para aquisição de bolsas prontas para uso e insumos 
complementares para atender somente pacientes adultos varia entre R$ 189.933,64 (cento e 
oitenta e nove mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 
459.285,22 (quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e 
dois centavos), o que representa um custo entre R$ 0,12 (doze centavos) e R$ 0,29 (vinte e 
nove centavos) por mL (tabela 54). Já o custo da manipulação pela própria SES/DF de bolsas 
pediátricas e neonatais é de R$ 1,03 (um real e três centavos) por mL . 

Quando se avalia o custo total do cenário 4, cuja proposta é o atendimento de 
pacientes adultos por meio de bolsas de NP prontas para uso e o atendimento de pacientes 
pediátricos e neonatais por meio da manipulação e fornecimento de bolsas de NP pela própria 
secretaria, o custo mensal para a SES/DF pode variar entre R$ 521.541,87 (quinhentos e vinte 
e um mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) e R$ 790.893,45 
(setecentos e noventa mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), o 
que representa um custo médio entre R$ 0,27 (vinte e sete centavos) e R$ 0,41 (quarenta e 
um centavos) por mL. 

Portanto, este cenário é, em geral, mais oneroso (60% das apresentações) que o 
cenário de terceirização de manipulação de todos os tipos de bolsa (cenário 2), onde o preço 
médio do mL é de R$ 0,33. É também, em geral, mais oneroso (80% das apresentações) do que 
o cenário de manipulação de todos os tipos de bolsa pela SES/DF (cenário 1), onde o preço 
médio do mL é de R$ 0,30. Já para 15% das apresentações é menos oneroso e para 5% das 
apresentações é tão oneroso quanto o cenário 1. Além disso, para 100% das bolsas prontas 
para uso disponíveis no mercado nacional este cenário é mais oneroso para a SES/DF que o 
Cenário 3, onde o preço médio do mL varia entre R$ 0,21 (vinte e um centavos) e R$ 0,35 
(trinta e cinco centavos). 
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Consequentemente, quando se comparam os cenários 3  e 4 entre si, cuja proposta 
principal é o atendimento de pacientes adultos por meio de bolsas de nutrição parenteral 
prontas para uso, é possível concluir que o Cenário 4 não apresenta vantajosidade econômica 
para a SES/DF.  

Desta forma, em caso de optar-se pela padronização de bolsas prontas para uso para 
atendimento dos pacientes adultos, as demais bolsas (pediátricas e neonatais) deverão ser 
fornecidas por meio de terceirização (Cenário 3). Isto porque, o custo de implantação de uma 
central de manipulação de NP na própria SES/DF irá custar aos cofres públicos o mesmo valor, 
independente dos tipos e das quantidades de bolsas a serem manipuladas.  

Já quando se fala em manutenção de uma central de manipulação, o custo do mL 
para fornecimento exclusivo de bolsas pediátricas e neonatais ficará maior (R$ 1,03) quando 
comparado ao custo do mL para manipulação de todos os tipos de bolsa (R$ 0,30).  

De forma complementar, o custo por mL para manipulação própria somente de 
bolsas pediátricas e neonatais também é maior (R$ 1,03) do que o custo de terceirização 
destas mesmas bolsas (R$ 0,62).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


