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1.Objetivos 
Estudos de custos são necessários para 
obtenção de informações sobre a rentabilidade 
e desempenho das diversas funções realizadas 
pelas organizações de saúde. Outra finalidade 
é fornecer subsídios para o planejamento, 
controle e desenvolvimento das atividades e, 
ainda, para as tomadas de decisões. As 
enfermeiras estão sendo envolvidas nas 
decisões financeiras e no planejamento 
orçamentário das instituições onde trabalham, 
pois se constituem em nível decisório 
importante na alocação de recursos humanos, 
materiais e estruturais, visto que estabelecem 
prioridades de serviços nas unidades de 
trabalho; decidem quem prestará os cuidados e 
quanto tempo será despendido para sua 
realização e quais recursos serão 
empregados

1
. Um dos grandes desafios dos 

gestores de serviços de enfermagem tem sido 
o cálculo dos custos da assistência de 
enfermagem. Para se calcular o custo da 
assistência de enfermagem há necessidade de 
se utilizar um sistema padronizado de 
linguagem (Nursing Intervention Classification – 
NIC), para as intervenções, com a finalidade de 
comunicar um significado comum e permitir 
comparações entre serviços e instituições. É 
preciso também a adoção de um sistema de 
custeio, como o custeio direto. Sendo assim o 
objetivo deste estudo foi calcular o custo direto 
do tempo médio despendido na realização das 
atividades de enfermagem, segundo uma 
linguagem padronizada, por categoria 
funcional, de uma unidade que adota o Sistema 
de Alojamento Conjunto. 

2.Material e métodos 
O levantamento das medidas de tempo 
despendido pela equipe de enfermagem teve 
como fonte a tese “Carga de trabalho de 
enfermagem no sistema de alojamento 
conjunto” desenvolvida no Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo 
(HU-USP)

2
.  

Foi realizado o cálculo do salário médio dos 
Enfermeiros e Técnicos (auxiliares e técnicos 
de enfermagem), e, posteriormente, a sua 
conversão para minutos. Para calcular o custo 
do tempo médio despendido nas diferentes 
atividades foi multiplicado o tempo médio pelo 
custo médio da mão-de-obra por minuto. 

3.Resultados e discussão 
O custo médio direto total do tempo das 
enfermeiras, para realização das atividades de 
enfermagem na assistência ao binômio mãe-
filho foi de R$1.928,00 /diário e das técnicas foi 
R$3.497,59/diário, sendo R$5.425,64 a equipe. 
As enfermeiras apresentaram maior custo com 
atividades diretas (42,5%), seguido de indiretas 
(39,1%), pessoais (11,1%) e associadas 
(7,3%). As técnicas apresentam maior custo na 
realização de atividades diretas (50,5%), 
seguidas por indiretas (27,9%), pessoais 
(17,9%) e associadas (3,7%). O custo médio de 
uma atividade realizada pelas técnicas foi 
R$6,46 e pelas enfermeiras R$11,20. 

4.Conclusão 
O estudo permitiu conhecer o custo do tempo de 
assistência de enfermagem ao binômio mãe e 
filho, em suas múltiplas intervenções/atividades.  
A falta de métodos padronizados para a aferição 
dos salários médios e de estudos sobre custos da 
assistência de enfermagem impossibilita 
comparações. O avanço deste estudo será a 
aferição do custo total das atividades pela 
agregação dos custos diretos de materiais e 
equipamentos. 
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