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Resumo
Por ser a atividade hospitalar uma das mais complexas, sendo considerado um

sistema diferente e de certo modo único, devido a dificuldade de mensuração dos
resultados, trabalho extremamente variável e complexo, e que agrega outras atividades não
menos complexas, a apuração de custos na atividade hospitalar também não é uma das
atividades mais simples. Este estudo concentrou-se na apuração dos custos na Unidade de
Terapia Intensiva – UTI, utilizando a metodologia do ABC, iniciando-se através da análise
das atividades,  rastreamento dos recursos,  determinação do  custo das atividades e
finalmente a avaliação e melhoria do processo. O resultado final deste trabalho é
interessante do ponto de vista de apuração dos custos das atividades executadas como
também a mensuração do montante dos recursos não utilizados, levando-se em
consideração que os custos dos hospitais não são lineares no período, existindo custos
pontuais, levando-se a um custo médio por paciente-dia mais acurado que os sistemas
tradicionais.

Palavras chave: custos hospitalares, custos na Unidade de Terapia Intensiva-UTI,
avaliação da aplicabilidade do custeio ABC na atividade hospitalar.
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1. Introdução

Em razão de um novo panorama para a área de saúde em que o controle de custos
é extremamente necessário para a sobrevivência diante da concorrência, pois neste
momento são os preços  que determinam os custos e não os custos  que determinam os
preços, o uso da tecnologia é muito importante para a melhoria do atendimento. Por isso,
leva-nos a estudar com maior aprofundamento as metodologias de determinação e
acumulação de custos,  que usualmente estão sendo utilizados pelos hospitais no Brasil.

O segmento da saúde está passando por grandes transformações em seu modelo
gerencial e de negociação. O modelo, até então utilizado, conhecido como “fee-for-
service”, onde todos os gastos com o paciente são repassados para sua conta, inclusive as
ineficiências, descontroles e até mesmos abusos, vem sendo gradualmente substituído por
outro modelo conhecido por Managed-Care. Neste deverá ser cobrado o que efetivamente
gerou custos para o paciente, levando-se em consideração alguns parâmetros de
atendimento, como número de exames por consultas, quantidade de dias de internação por
tipo de patologia, etc.

Dentro deste modelo de gerenciamento, também o sistema de custos  deverá ser
“atualizado”, levando-se em consideração a eficiência na utilização dos recursos, e a
eficácia do processo. Desta forma, o sistema ABC apresenta-se como uma ferramenta que
atende estas novas formas de gerenciamento da atividade hospitalar, aprimorando as
informações de custos, como também provocando uma revisão geral dos processos
utilizados até então, mudando o foco de constatação de custos para o foco de redução de
custos.

O foco deste trabalho é de avaliar a aplicabilidade do custeio ABC na área da
saúde. Desta forma os estudos concentraram-se em uma das áreas mais significativas em
termos de custos, devido o uso de tecnologia, pessoal altamente especializado e grande
sazonalidade de ocupação.

O desenvolvimento do estudo utilizando a metodologia do ABC, iniciou-se através
da análise das atividades,  posteriormente o rastreamento dos recursos, a determinação do
custo das atividades e finalmente a avaliação e melhoria do processo.

Esta análise leva em consideração que, os custos dos hospitais não são lineares no
período, que existes custos pontuais de internação e alta do paciente e que esta forma de
apurar os custos, propicia um melhor entendimento dos custos gerados dentro de uma UTI.

2. Revisão Bibliográfica

A literatura sobre o assunto é escassa, entretanto alguns autores abordam o assunto
de maneira interessante do ponto de vista prático e de resultados. Dentre os vários autores
pesquisados destacamos o livro de COGAN, Samuel. Modelos de Activity Based Costing -
ABC / Activity Based Management- ABM. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. P. 139 a
147.
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Este autor traz em seu  livro vários modelos de aplicação do ABC e um de seus
capítulos é dedicado ao modelo ABC aplicado aos serviços hospitalares.

Justifica-se a importância da utilização do ABC também no setor de serviços, em
razão desta área estar sofrendo um incremento muito grande de custos com equipamentos,
desenvolvimento tecnológico, etc.

O modelo desenvolvido para o segmento hospitalar parte da sistemática tradicional
que utiliza os chamados rateios simplistas, pelos quais se chega a uma taxa média de custo
por paciente-dia. A sistemática ABC aplicada, irá considerar dois conceitos fundamentais:
a) o de que nem todos os cuidados diários em um hospital são equivalentes; b) o de que,
para um determinado paciente, o custo correspondente aos serviços rotineiros é uma função
de três categorias distintas de despesas relacionadas com três elementos essenciais de
permanência em um hospital, e que são os custos de hospitalização, os custos rotineiros, e
os custos relativos à intensidade de serviços. Os primeiros referem-se aos gastos com a
admissão e a alta do paciente. Os outros abrangem os custos relacionados ao período de
permanência do paciente: custos diários de quarto, refeições, necessidades dietéticas,
lavandeira, rotinas farmacêuticas, suprimentos médicos e cirúrgicos, etc. E, finalmente, os
custos de intensidade de serviços (cuidados clínicos), que incluem as despesas que ocorrem
em função dos cuidados diretamente dispensados ao paciente em razão do diagnóstico,
procedimentos cirúrgicos e dos pontos de progresso do paciente voltados para sua
recuperação.

O modelo desenvolvido pelo autor relata o caso da “Massachusetts Eye and Ear
Infirmary”, descrito no livro de COOPER, R. and KAPLAN, R. S. - “The Design of Cost
Management Systems: Text, Cases and Readings”. Prentice-Hall, Inc. 1991.

O modelo analisa um custo indireto total de $ 7,492,698, que ocorreu com a
internação de 11.200 pacientes com permanência de internação de 53.984 dias. O custeio
tradicional calculou uma custo paciente-dia de     $ 138.79, que é a relação entre o valor
total das despesas e o número de pacientes-dia. O modelo anterior pode-se apresentar
conforme a figura 1.1.

Figura 1.1. Distribuição dos Custos

Admissão e Alta

Instalações

Administrativas

Quarto/Refeições

Serv. Enfermagem

CIF
$ 7.492.698

Estadia
Paciente-dia

$ 138,79
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Partindo dos mesmos dados, o autor desenvolve o custeio utilizando a metodologia
do ABC.

Inicialmente, segrega-se os custos em três partes, ou em três níveis de despesas:

a)  Despesas no nível de lote,  ou seja, que independem do número de dias de
internação. Ex: Despesas Administrativas, Despesas de Admissão e Alta, Instalações. Estas
despesas acumuladas num período de um ano foram de $ 2,261,652 e estão classificadas no
centro de atividade chamado de Hospitalização. Foi utilizado como direcionador de custos
somente o número de pacientes, e não o número de pacientes-dia como utilizado no sistema
tradicional. Desta forma, o custo da permanência do paciente é de $ 201.93, decorrente da
relação entre o valor acumulado no centro de atividades de Hospitalização e o número de
pacientes no período.

b)  Despesas no nível de unidades, ou seja, são proporcionais ao volume de
produção. Neste caso variam de acordo com o número de dias de internação. Entre as o
despesas típicas de hotelaria destacam-se: quarto, refeições, lavanderia, necessidades
dietéticas, rotinas farmacêuticas, suprimentos médicos e cirúrgicos, etc. Abrangendo custos
relacionados ao período de estadia do paciente, estas despesas foram acumuladas num
centro de atividades chamado Rotineiros Diários. O direcionador de custos utilizado foi o
número de dias de internação. O montante destas despesas foram de $ 1,864,728, que,
relacionado com o número de dias de internação de 53,984, apuramos um custo unitário de
$ 34.54.

c)  Despesas no nível de sustentação de produtos, ou seja, despesas referentes aos
cuidados dispensados diretamente aos pacientes em razão do diagnóstico, procedimento
cirúrgico e dos pontos de progresso do paciente, voltados para sua recuperação. O centro de
atividades que agregou  esses recursos no montante de $ 3,366,318 denominou-se de
Cuidados Clínicos. O direcionador aplicado foi o número de cuidados clínicos utilizados,
que perfizeram um total de 753,373 durante o ano. Desta forma, chegou-se a um valor
unitário  de $ 4.47.
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Todo este processo pode ser mostrado graficamente na figura 1.2.

Figura 1.2. Cálculo de Custo Unitário

           Recursos                          Centro de                          Direcionadores               Custo por

                                                      atividades                             de custos                      paciente

       

Com a finalidade de comparar os resultados dos dois sistemas de custeio (ABC e
Tradicional), o autor faz as seguintes observações para um paciente que somente passou um
dia hospitalizado e outro que ficou 10 dias no hospital, considerando 5 unidades clínicas
por dia.

Tabela 1.1. Comparação entre Custos Tradicionais e Custos ABC

Custeio Tradicional Custeio ABC
Paciente

com
1 dia

internação

1 x $ 138.70 =
$ 138.79

1 x $ 201.93 =   201.93  (hospitalização)
1 x $   34.54 =     34.54  (rotineiros diários)
5 x $     4.47 =     22.35  (cuidados clínicos)

                             $ 258.82

Paciente
c/ 10 dias

de
internação

10 x $ 138.79 =
$ 1,387.90

        1 x $   201.93 = 201.93 (hospitalização)
      10 x $     34.43 = 345.40 (rotineiros diários)
      10 x5 x $  4.47 = 223.50 (cuidados clínicos)
                               $ 770.83

Analisando estes resultados, chegou-se a conclusão que pacientes com
permanência rápida no hospital, se fossem custeados pelo método tradicional, o hospital
estaria subestimando suas despesas e, portanto, cobrando menos. Por outro lado, pacientes
com permanência mais prolongada, o hospital teria superestimado estas despesas e,
conseqüentemente, cobrando mais caro.

Admissão e Alta

Instalações

Administrativas

Quarto/Refeição

Lavanderia

Sev.Enfermagem

Hospitalização
$ 2.261,652

Rotineiros
diários

$ 1.864,728

Cuidados
Clínicos

$ 3.366.318

Por Paciente
11.200

Por dia
53.984

Por unid. cuidado
753.383

$ 201,93

$ 34,54

$ 4,47
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Esta é uma análise extremamente importante, pois com a novas tendências dos
tomadores de serviços em estabelecerem limites de tempo para internações, os hospitais
precisam conhecer exatamente qual é sua estrutura de custos, para de um lado terem preços
competitivos e de outro não comprometerem a rentabilidade com o estabelecimento de
preços partindo de bases distorcidas.

Outro artigo também bastante interessante é o intitulado “Using Activity-Based
Costing to Guide Strategic Decision Making” de DOWLESS, Robert M, publicado na
Healthcare Financial Management,  June, 1997.

No artigo, o autor traz uma análise da utilização do uso do ABC na área da saúde
como uma ferramenta de grande potencial para melhoria e controle de recursos, a fim de
maximizar a eficiência. Traz também um enfoque mencionado por COOPER e KAPLAN da
mensuração do custo da capacidade não utilizada.

Este artigo descreve a necessidade dos hospitais em se adequarem a um mercado
amplamente competitivo em que alguns tomadores de serviços estão empurrando para
baixo o volume de pacientes e com isso a média de pagamentos. Isso cria a necessidade de
os hospitais identificarem qualquer capacidade excessiva de recursos que é associada aos
seus custos fixos.

O autor destaca que cada vez mais hospitais americanos estão avaliando a
utilização do ABC. Em sua pesquisa constatou que 22% dos hospitais de Nova York já
implantaram o ABC e 11% estavam  avaliando seu uso.

Um dos hospitais pesquisados é o Braintree Hospital de Boston, Massachusetts,
que utilizou o ABC para desmembrar os custos dos serviços de enfermagem, associados aos
cuidados diários fixos com o paciente dos custos dos serviços de enfermagem nos
diagnósticos específicos, a fim de melhor negociar os preços com as companhias de seguro.

O autor faz uma comparação entre o sistema tradicional e o ABC, dizendo que este
último admite uma distribuição dos custos indiretos proporcionais ao volume de produtos
ou ao número de serviços prestados. Já o ABC é baseado no princípio de que os produtos e
serviços consomem atividades e estas consomem recursos. Portanto, o controle dos custos
requer uma identificação e controle das atividades e os fatores que direcionam estes custos.

Dentro deste enfoque, o autor traz uma análise de COOPER e KAPLAN, que diz
que os sistemas tradicionais têm o foco de custos no suprimento ou a disponibilidade de
recursos que possibilitam  a execução de produtos ou serviços. O ABC, por outro lado,
avalia o custo dos recursos realmente utilizados nas atividades de produção de produtos ou
serviços. A relação entre a abordagem dos dois diferentes custos é a capacidade não
utilizada preconizada pelos autores, que utilizam a seguinte formula:

Os custos dos recursos fornecidos são medidos periodicamente pelos sistemas
financeiros tradicionais; os custos dos recursos utilizados são medidos pelo ABC; e o custo
da capacidade não utilizada é a diferença entre os dois.

custos de recursos fornecidos   = custo dos recursos utilizados + custo de capacidade
(suprimento de recursos)             não utilizada.
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A autor traz ainda um exemplo bastante interessante para avaliação desta
capacidade não utilizada.

O quadro abaixo apresenta o orçamento do verdadeiro nível de atividade e o
correspondente custo dos recursos para o tratamento de um paciente hipotético por um
período de 12 meses. O custo fixo indireto associado ao procedimento é de $ 10 por
procedimento. Esta taxa foi derivada da divisão do custo fixo da capacidade de $ 3.000 pelo
nível fixo da capacidade da atividade de 300 procedimentos por ano. Por causa da  redução
no volume de pacientes, o hospital tem orçado 200 procedimentos, os quais irão consumir $
2,000 em custos indiretos. Quando somente 150 procedimentos são realmente executados, o
custo indireto consumido é de $ 1,500.

Custo fixo Indireto      Nível máximo de atividades
 $ 3,000      300     = $ 10 por procedimento              300 procedimentos
 Nível de atividade orçado
 200 procedimentos x $ 10 = $ 2.000 de custos indiretos
 Nível real de atividade
 150 procedimentos x $ 10 = $ 1,500 de custos indiretos

O próximo quadro mostra parte da variação apresentada pelos custos fixos
indiretos associados ao procedimento. O orçamento do custo da capacidade não utilizada é
de $ 1.000, ou seja, a diferença entre o custo fixo da capacidade de $ 3.000 medido pelo
sistema tradicional de custos e o orçamento da atividade básica de $ 2.000, determinado
pelo ABC. A variação da capacidade de utilização é de $ 500, o qual é causada pela
diferença entre o orçamento e o nível real de atividade.

     Custo fixo Indireto      Recuo orçado não utilizado      Capacidade orçada não utilizada

$ 3.000                   (-)               $ 2.000                   =                   $ 1.000

Recurso Orçado    Recurso Realmente                  Variação da capacidade
    Utilizado                         Utilizado                                  de utilização

          $ 2.000                (-)               $ 1.500                   =                    $  500

Esta análise trata somente dos custos fixos indiretos; entretanto este conceito pode
ser também desenvolvido para os custos variáveis. Deve-se porém levar em consideração
que a análise dos custos fixos pode influenciar decisões a longo prazo; e a análise dos
custos variáveis, decisões a curto prazo.

A exposição da capacidade não utilizada pelo ABC alerta os administradores
hospitalares para as áreas nas quais o máximo de eficiência não está sendo realizada. Mede,
ainda,  as influências bem como os efeitos que trazem as ações corretivas.

A existência da capacidade não utilizada em uma organização é um dos pontos de
maior interesse, quando há necessidade de eliminar-se as atividades que não agregam valor
ao produto ou serviço, ou para aumentar a utilização dos recursos disponíveis.

A identificação das atividades que não agregam valor ao produto ou serviços
revela oportunidades de uma redução do potencial na capacidade excedente e de seus custos
associados.

÷
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Quando a capacidade atual para o serviço superar a demanda do serviço, os
hospitais poderão minimizar os custos reduzindo a capacidade.

A redução da capacidade não tem que ser permanente, a exemplo de um hospital
que, utilizando o ABC para analisar a utilização de salas de cirurgia durante períodos de
baixo volume, constatou que poderia fechar uma de suas salas durante os meses de verão,
quando a utilização é baixa, e continuar a fornecer o mesmo nível de serviço.

Mesmo quando os recursos não podem ser reduzidos, como é o caso de altos
custos permanentes de partes de equipamentos de radiologia, por exemplo, se
identificarmos e aliviarmos “gargalos”, podemos permitir um aumento da utilização.

O autor ressalta ainda que a implantação deste sistema pode ser caro e consumir
tempo, e que um considerável montante de atividades devam ser analisadas e medidas
estatisticamente, requerendo a modificação do sistema de informações existentes e a
contratação de pessoal adicional que tenha experiência na aplicação do ABC.

O artigo é finalizado com uma avaliação: os novos mecanismos de gestão,
adotados por parte dos tomadores de serviços  identificados como “Managed Care”, fazem
com que os hospitais procurem minimizar seus custos e maximizar a utilização dos seus
recursos. O ABC permite  identificar as ineficiências e avaliar o efeito das ações gerenciais
para corrigir estas ineficiências.

3. Atividade Hospitalar

A evolução da medicina preventiva e social, a especialização de serviços
hospitalares e o avanço tecnológico conferiram significativas mudanças na organização e
nas atividades do hospital, tornando-o uma instituição das mais complexas na atualidade. O
hospital não só é mais complexo, pelas razões expostas acima, como também se reveste de
singular peculiaridade, que o torna completamente intolerante a erro: sua “matéria-prima” é
a vida humana.

A complexibilidade da atividade hospitalar é de tal forma peculiar que alguns
autores consideram o sistema de saúde e os serviços de saúde significativamente diferentes,
complexos e de certo modo únicos, se comparados com outros tipos de organização, em
particular as indústrias, o que traz conseqüências para sua gerência.

Dentre vários autores , poderemos destacar SHORTELL e KALUZNY, citados por
SANTOS, (1997, p. 6), que explicita as seguintes características sobre os serviços de saúde:

1.  a definição e a mensuração dos resultados são difíceis;
2.  o trabalho desenvolvido é tido como extremamente variável e                     mais

complexo do que em outras organizações;
3.  a maior parte do trabalho é de natureza emergencial;
4.  o trabalho dá pouca margem a ambigüidade e erro;
5.  as atividades dos membros da organização é extremamente profissionalizada, e

eles são mais leais à profissão do que à organização;
6.  existe pouco controle organizacional ou gerencial efetivo sobre o grupo mais

responsável pelo trabalho: os médicos;
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7.  em muitas organizações de serviços de saúde, particularmente os hospitais,
existe dupla linha de autoridade, o que gera problemas de coordenação e
responsabilidade.

Aliado a todas estas características e peculiaridades da atividade da saúde, o
hospital ainda agrega outras atividades auxiliares não menos complexas, tais como:

a)  Serviços de Nutrição e Dietética - SND, cuja atividade é a de elaboração e
distribuição de alimentação não só para pacientes como também, em vários casos, para
funcionários. Além da diversidade de “clientes”, há também a diversidade do tipo de
alimentação a ser preparada, dependendo do tipo de patologia ou cuidados especiais
requeridos pelo paciente.

b)  Lavanderia, que tem por atividade a higienização e distribuição de toda a roupa
e peças utilizadas pelo hospital, provenientes das mais diversas áreas do hospital, como:
Unidades de Internação, Berçário, Maternidade, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia
Intensiva, etc. Desta forma, há uma variedade de sujeira e contaminação,  que requer
tratamento diferenciado segundo a origem das roupas.

c)  Limpeza, cuja atividade é a de manter higienizada toda as dependências do
hospital, desde recepção, corredores, áreas administrativas e gerais até áreas de internação e
centro cirúrgico, que requerem cuidados especiais quanto ao processo de limpeza,
higienização, produtos de limpeza, horários a serem realizados os trabalhos e a urgência de
algumas atividades por causa da contaminação ou a intensa atividade da área.

d)  Central de Material Esterilizado - CME, tem a função de esterilizar todos os
materiais utilizados nos processos invasivos do paciente, não só materiais e instrumentos
como também vestimentas especiais e outros utensílios.

e)  Laboratório de Análises Clínicas, realiza todos os exames laboratoriais
solicitados pelas diversas áreas do hospital. Trata-se também de uma atividade complexa
em razão da quantidade e diversificada de exames realizados, como também a diversidade
de reagentes e equipamentos utilizados.

Além destas áreas mencionadas, existem tantas outras com suas particularidades, o
que torna a atividade hospitalar extremamente complexa, levando alguns hospitais a
terceirizar estas áreas deixando-as em mãos de empresas especializadas. Só assim podem
concentrar seus esforços na sua atividade principal ou no seu núcleo principal de
atendimento ao paciente.

O organograma de um hospital de maneira geral é relativamente simples, havendo
tres grandes áreas: uma administrativa, uma técnica e outra médica.

A área administrativa reúne as atividades de administração, almoxarifado,
compras, recursos humanos, segurança, transporte, manutenção, informática, contabilidade,
tesouraria, faturamento, patrimônio, custos e orçamento.

              A área técnica reúne as atividades de farmácia, enfermagem, centro de material
esterelizado, lavanderia, limpeza,  recepção, nutrição e dietética, e outras.
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A área médica é responsável pelas unidades de atendimento ao paciente, tais
como: unidade de terapia intensiva, pronto socorro, ambulatórios, laboratório clínico,
centro cirúrgico e outros.

Esquematicamente, poderíamos demonstrar a estrutura organizacional de um
hospital conforme a figura 1.3.

A Unidade de Terapia Intensiva, que é o foco deste trabalho,  é um setor de apoio
às diversas especialidades da medicina, uma vez que se designa ao tratamento de pacientes
graves ou sob risco iminente de vida nas mais diversas situações. Destina-se a monitorar e
prestar assistência ventilatória e hemodinâmica, a fim de preservar a vida dos pacientes.

Segundo o “Manual de organização e procedimentos hospitalares” do PROAHSA
- Programa de estudos avançados em administração hospitalar e de sistema de saúde, a
unidade de terapia intensiva é definida assim:

“A Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) é o conjunto de elementos
destinados a receber pacientes em estado grave, com possibilidade de
recuperação, exigindo assistência médica e de enfermagem
permanente, além da utilização eventual de equipamento
especializado.” PROAHSA (A987, p. 243)

A estrutura de pessoal que atua na UTI é composta por uma equipe médica e de
uma equipe  paramédica.

A equipe médica é coordenada por um médico designado como chefe da unidade,
competindo-lhe a organização dos serviços médicos e a integridade do setor como um todo:
parte física, equipamentos, pessoal e pacientes.

Figura 1.3. Estrutura Organizacional

Pronto Socorro
Ambulatório
UTI
Internação
Laboratório
Centro Cirúrgico

Superintendência

Divisão 
Administrat iva

Divisão    
   T écnica

Divisão     
  Médica

Almoxarifado
Compras
Recursos Humanos
Segurança
T ransporte
Mantutenção
Informática
Contabilidade
T esouraria
Faturamento
Patrimônio
Custos
Orçamento

Nutrição e Dietét ica
Farmácia
Enfermagem

Centro Mat.Est.
Lavanderia
Limpeza
Recepção
Arquivo Médico
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Fazem parte ainda da equipe médica, os médicos diaristas, plantonistas e
especialistas.

A equipe paramédica é composta de enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem e  fisioterapeutas.

Poderão ainda atuar na UTI, como apoio ou em casos necessários, os seguintes
profissionais: assistente social; farmacêutico; nutricionista; psicólogo; técnico de RX;
técnico de laboratório; entre outros.

Os equipamentos básicos necessários para as atividades da UTI são:  medidores de
débito cardíaco e pressões invasivas; capnômetros; aparelhos respiradores
microprocessados, volumétricos e ciclados a   pressão; aparelho de gasometria, aspirador
móvel; monitor cardíaco; oxímetro de pulso; fluxômetro; e nebulizadores de oxigênio,

A UTI por ser um local onde se encontra equipamentos de alto custo e ser local
onde os índices de contaminação são historicamente elevados devido à natureza dos
pacientes internados, restringe-se a entrada de pessoas ao mínimo necessário e devidamente
paramentado.

A limpeza do setor deverá ser permanente. Os dejetos são considerados
contaminados, qualquer que seja a natureza.

A área de isolamento será servida por enfermagem designada especialmente para
este fim, sendo vedada sua locomoção no restante da área assistencial.

Os pacientes contaminados vindos de outros setores do hospital deverão ser
envoltos em cobertores limpos antes de entrar na área da unidade para dificultar a
disseminação de bactérias no setor.

4. Estudo de Caso

Para a apuração de custos da UTI, utilizando o sistema ABC, foram adotadas as
seguintes etapas.

a)  análise das atividades: identificação das atividades relevantes;  elaboração
do mapa de atividades; descrição das atividades pelo dicionário de atividades.

b)  rastreamento dos recursos: atribuição dos custos às atividades; determinação
da medida da atividade.

c)  custo das atividades: cálculo do custo das atividades; cálculo do custo do
processo.

d)  melhoria do processo: análise das atividades “Value Added-VA” e “No Value
Added-NVA”; reformulação do processo; custeio do novo processo.

 Análise das atividades

Após um levantamento minucioso do processo de atendimento do paciente dentro
da UTI, mapeamos: as atividades relevantes; o agente envolvido diretamente pela atividade;
o “input”, ou seja, o disparador da atividade; e o “output”, que é a medida de saída e o
tempo gasto em minutos na atividade, conforme demonstrado na tabela a seguir.
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Tabela 1.2. Mapa das Atividades
Atividade Agente Input Output Tempo

Minuto
s

Avaliar caso Médico Solicitação de
Vaga

Caso avaliado 15

Verificar vaga Médico Caso avaliado Autorização para
Transferência

10

Preparar leito Enfermagem Autorização para
transferência

Autorização para
Enfermagem externa

15

Recepcionar
paciente

Enfermagem Chegada do
paciente

Colocação do paciente
no leito

30

Avaliar
paciente

Médico Paciente
no leito

Prescrição de exames,
Sondagens e

Procedimentos invasivos
20

Solicitar
exames de

rotina

Médico Procedimento
de rotina

Solicitação de
exames

Solicitar
exames

radiológicos

Médico Procedimento
de rotina

Solicitação de
exames

5

Solicitar
diagnóstico por

imagem

Médico Procedimento
de rotina

Solicitação de
exames

5

Continua...
Atividade Agente Input Output Tempo

Minuto
s

Realizar
procedimento

Invasivo

Médico Estado
do paciente

Comunica
a enfermagem e solici-

ta material

40

Circular
procedimento

Invasivo

Enfermagem Comunicação
do médico

Providencia material
e faz circulação de

sala

60

Encaminhar
amostras para

Exame

Escriturário Solicitação do
médico

Encaminhamento das
amostras ao
laboratório

10

Encaminhar
pedido

De exames

Escriturário Solicitação do
médico

Encaminhamento da
solicitação do médico

10

Acompanhar
paciente

Para exame

Médico Comunicação
do escriturário

Acompanhamento do
paciente para exame

60
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Transportar
paciente

Para exames

Enfermagem Comunicação
do escriturário

Transporte
e acompanhamento do
paciente para exames

60

Efetuar rotinas
médicas

Médico Escala de
serviços

Avaliação do paciente
e anotação prontuário

120

Efetuar rotinas
administrativas

Médico Controles
administrativos

Administração da
unidade

15

Efetuar rotinas
de enfermagem

Enfermagem Escala de
serviços

Anotação no
prontuário do paciente

1080

Efetuar rotinas
administrativas

Enfermagem Troca de turno Relatório de evolução
do paciente

120

Efetuar rotinas
administrativas

Escriturário Rotina Diária Abastecimento e
controles internos

300

Avaliar exames Médico Laudo do
laboratório

Tomar medidas
cabíveis

30

Dar alta ao
paciente

Médico Estado do
paciente

Prescrição da alta 15

Localizar leito Escriturário Comunicação do
médico

Localização de leito
disponível

15

Encaminhar
Paciente

Enfermagem Prescrição da
alta

Comunicação a
enfermagem externa

30

 Rastreamento dos recursos

Para rastreamento dos recursos aplicados nas atividades relevantes identificadas no
item anterior, utilizamos somente os custos de pessoal, excluindo portanto os demais
custos. Vale ressaltar que o consumo de materiais e medicamentos variam em função do
tipo de tratamento ou da patologia do paciente; portanto, para efeito de análise de estrutura,
consideramos somente os custos da estrutura, ou seja, os custos fixos. Desta forma,
também,  não incorporamos nestes cálculos as atividades de outros processos
complementares às atividades da UTI, pois seria necessário o levantamento das atividades
de outras áreas para que fosse possível compor o custo total da UTI.

Por isso utilizamos somente o custo de Salários e Encargos com o seu respectivo
direcionador de custos(cost drivers).

Item de custo Direcionador de Custo Valor em R$

Salários e encargos Tempo de mão de obra 35.776,39

Determinação do custos das atividades
Para a determinação do custos das atividades, utilizamos somente o custo

relacionado acima com o seu respectivo direcionador de custo. Assim identificamos os
custos por grupos de atividades e por profissionais envolvidos, ficando conforme a seguinte
tabela:
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            Médico          Enfermagem        Escriturário                  Total

Atividade Hs R$ Hs R$ Hs R$ Hs R$

Recepção 25’ 13,50 25’ 13,50

Preparação 45’ 5,85 45’   5,85

Avaliação 35’ 18,90 25’ 2,00 60’ 20,90

Procedi-
mentos

40’ 21,60 60’ 7,80 100’ 29,40

Rotinas
médicas

120’ 64,80 1.080 140,40 1.200 205,20

Rotinas
Adms

15’ 8,10 120’ 15,60 300’ 24,00 435’  47,70

Exames
externos

60’ 32,40 60’ 7,80 5’ 0,40 125’  40,60

Alta 5’ 24,30 30’ 3,90 15’ 1,20 90’   29,40

Totais 340’ 183,60 1.395 181,35 345 27,60 2.080 392,55

Segundo COOPER e KAPLAN, (1994, P. 104), o sistema tradicional de custos
tem o foco no suprimento ou disponibilidade de recursos. O ABC avalia o custo dos
recursos realmente utilizados nas atividades de produção de produtos e serviços. A relação
entre a abordagem dos dois sistemas de custos é a capacidade não utilizada, definida pela
seguinte fórmula:

Custo de recursos fornecidos (-) Custo de recursos utilizados =
      Custo de recursos não utilizados

Diante deste conceito, notamos que os tempos, realmente utilizados para realizar
as atividades de atendimento do paciente, mostram um custo de recursos não utilizados ou
tempo não utilizado pelo médico, enfermeira e escriturário nas seguintes proporções:
52,8%, 35% e 7,3%.respectivamente.

Para determinação do tempo não utilizado utilizou-se a seguinte capacidade
máxima de horas por profissional, conforme demostrado na tabela abaixo:

Tabela 1.4. Capacidade Honorária
Plantão Qtde de

Profissionais

x Plantão

Tempo

Disponível

em minutos

Tempo

utilizado

em minutos

Percentual

não utilizado

Médico 6hs 2 x 6hs x 60’ 720’ 340’ 52,8%

Enfermeira 12hs 3 x 12hs x 60’ 2.160’ 1.395’ 35,4%

Escriturário 8hs 1 x 8hs x 60’ 480’ 345’ 28,1%

 Alocação do custo das atividades aos produtos (paciente)

Tabela 1.3. Alocação de Tempo e Custos
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Para apurar o custo do paciente, classificamos as atividades de  atendimento em:

•  Internações, que compreendem: recepção; preparação; avaliação;
procedimentos; e exames externos.

•  Rotinas diárias, divididas em rotina médica e rotina administrativa.
•  Alta do paciente.

Tabela 1.5. Custos das Atividades
Internações R$ R$

Recepção 13,50
Preparação 5,85
Avaliação 20,90
Procedimentos 29,40
Exames externos 40,60 110,25

Rotinas diárias
Rotina médica 205,20
Rotina administrativa 47,70 252,90

Alta   29,40
Custo paciente 392,55

                      Desta forma o custo-paciente apurado pelo ABC é de R$ 392,55.

5. Conclusão

Ao utilizarmos o  sistema ABC, destacamos alguns pontos extremamente
positivos:

a) Entendimento das causas geradoras de custos – Mudança do foco de
determinação dos custos para o que causa os custos.

b) Análise detalhada das atividades que compõe um processo – Elabora um
estudo profundo de um processo, detalhando as atividades, tarefas e até operações.

c) Análise crítica das atividades que agregam e não agregam valor – Um dos
pontos bem interessantes deste sistema é a análise destas atividades, provocando alterações
substanciais para a redução de custos.

d) Mensuração do desempenho – Desenvolve a visão de melhoria contínua e a
busca da eficácia.

 No desenvolvimento do caso prático apresentado, notamos nitidamente as
vantagens descritas acima, pois, ao desenvolvermos o Sistema ABC, fomos conduzidos a
analisar o processo desenvolvido na UTI e quais  atividades que compõe este processo. E
ainda mais: quais destas atividades podiam ser eliminadas, reduzindo o custo,  sem prejuízo
do atendimento.

Este enfoque muda radicalmente a forma de  calcular os custos dos produtos ou
serviços, clientes ou linhas de produtos.

Os custos apurados pelo ABC de R$ 392,55, não representam o custo médio do
paciente/dia, pois este valor está desmembrado em custo de internação, custo de rotinas
diárias e custo de alta, o que, dependendo do período de internação do paciente, pode
alterar o custo médio do paciente dia.
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Outra análise importante é que pelo ABC é possível apurar o custo da capacidade
ociosa, que neste caso perfaz um valor de R$ 11.599,69. No caso, apurou-se uma diferença
entre a capacidade disponível e a capacidade utilizada. Esta análise nos hospitais é
extremamente interessante, pois sabemos que a maioria dos hospitais dimensionam sua
capacidade de serviços pelo pico e não conseguem manter uma taxa de ocupação de 100%,
trabalhando em sua maioria entre 60% e 85%. Isto faz com que haja uma capacidade não
utilizada. Conhecendo o quanto custa esta capacidade, os hospitais poderão redimensionar
sua capacidade para os níveis mais factíveis e assim eliminar ou reduzir este custo
desnecessário.

Apesar de todas as vantagens do ABC, existem alguns problemas de implantação
específicos na área hospitalar:

a) Na área hospitalar não existe a “cultura” de custos e controles, o que
dificulta significativamente o processamento da grande massa de dados necessária para
apuração dos custos.

b) O tempo de implantação é relativamente longo, em se tratando de todo o
hospital, o que pode desestimular a continuidade do projeto.

c) Há  necessidade de desenvolver outros conceitos como margem de
contribuição, ponto de equilíbrio, custeio direto, para obter-se o preço de venda dos
serviços, partindo do custeio ABC.

Apesar das dificuldades, entendemos que o custeio ABC, poderá ser largamente
aplicado na área hospitalar, vindo contribuir, principalmente na reavaliação de seus
processos.
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