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Resumo: Discutir os conceitos relacionados com a 
gestão dos custos do setor de saúde e aplicar o método 
de custeio abc combinando uma análise estatística, afim 
de apoiar o gerenciamento dos custos de procedimentos 
hospitalares, permitindo qualificar as explanações 
relacionadas com o aumento/redução dos custos. O 
estudo de caso foi realizado no InCor, especificamente 
na UTI com pacientes alocados para procedimento de 
uso profilático do balão intra-aórtico. 1. Introdução 
As organizações de saúde pública são marcadas por 
escassez de recursos e crescente necessidade de 
investimentos. Além disso, observa-se que as 
organizações hospitalares desconhecem os verdadeiros 
custos dos procedimentos que realizam, pois não 
possuem um controle efetivo de seus gastos, o que 
contribui para o aumento do risco de seu desequilíbrio 
financeiro, exigindo um desenvolvimento de estratégias 
eficazes para a gestão de custos. O método de custeio 
ABC é um dos modelos mais indicados para 
organizações onde prevalecem custos indiretos, uma vez 
que o método considera, distribui e avalia dados que não 
devem ser ignorados pelos gestores. [1] 
        2. Metodologia 
Com base nos modelos de custos aplicados à área 
hospitalar foram mapeadas as atividades, por meio de 
pesquisa aplicada, descritiva, com abordagem 
qualitativa. Esta fase tem por objetivo levantar as 
principais variáveis a serem trabalhadas para 
posteriormente trabalhar a modelagem matemática. A 
abordagem quantitativa foi aplicada para análise das 
médias de dois grupos (1 e 2), com objetivo de analisar 
tempo médio de UTI. A amostragem para análise custo 
do procedimento médico constitui em 116 observações, 
sendo 52 referentes ao Grupo 1 (pacientes alocados para 
o procedimento balão intra-aórtico) e 64 ao Grupo 2 
(pacientes alocados para o procedimento de controle).  
O processo tem início com a entrada do paciente na 
UTI, nesse momento é realizada uma randomização, 
que divide os pacientes em dois grandes grupos: Grupo 
1 e Grupo 2. Os pacientes alocados para o grupo 1 dão 
início ao objeto de estudo. Mesmo randomizados, os 
grupos possuem alguns dados em comum, como: tempo 
de permanência na UTI, medicamentos, tempo de 
cirurgia, quantidade de sintomas decorrentes do 
procedimento, quantidade de óbitos, por exemplo. Esses 
dados serão avaliados por técnicas estatísticas para 
definir se a presença deles causa diferença nos 
resultados do estudo. Para definir de maneira assertiva o 
procedimento médico usando o método de custeio ABC, 
é apresentado fluxograma de processo (Figura 1), no 
qual foram definidas três atividades e seus respectivos 
recursos, com isso se torna possível calcular o valor do 
objeto de custo. 

    Figura 1: Fluxograma do Procedimento em Estudo 3. Resultados e Conclusões Parciais 
Com os custos devidamente alocados para cada uma das 
três atividades, é possível determinar o custo total do 
procedimento (Tabela I). A aplicação do custo ABC 
apresenta-se como uma abordagem que conduz a 
avaliação com maior eficácia se comparado com custos 
contábeis. Observa-se que a necessidade do 
mapeamento de processo, permite um melhor 
entendimento das atividades, consumo de recursos e, 
portanto, uma maior acurácia do custo do 
procedimento[2].Dessa forma, conclui-se que a 
utilização do custeio ABC apresenta-se cada vez mais 
relevante para o contexto de tomada de decisão 
relacionado ao setor de saúde, determinando com 
acurácia o custo efetividade.  

Tabela I: Tabela de custos levantados por etapa  
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 CUSTO 

ETAPA 1  R$ 4.171,85 
ETAPA 2 R$ 702,00 
ETAPA 3 R$ 252,24 
TOTAL R$ 5.126,09 


