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1.Objetivos 
O estudo de custos é necessário para ter 
informações da rentabilidade e desempenho 
das diversas funções realizadas pela entidade, 
auxiliar no planejamento, controle e 
desenvolvimento das operações; e informações 
para a tomada de decisões. Em 2009 foi 
realizada uma tese de doutorado
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Universitário da Universidade de São Paulo 
que mediu, por amostragem do trabalho, o 
tempo gasto pela equipe de enfermagem nas 
diferentes intervenções, classificadas segundo 
linguagem padronizada, em uma unidade de 
alojamento conjunto. Assim, foi proposto em 
2009, o desenvolvimento de um projeto (PIBIC) 
para se calcular o custo do tempo médio 
despendido pela equipe de enfermagem na 
realização dessas intervenções de 
enfermagem, concluído em junho/2010. Para 
continuidade deste estudo, propõe-se 
cronometrar o tempo gasto por intervenção e 
mensurar o custo médio dos materiais 
consumidos na realização das intervenções de 
enfermagem e, assim, calcular o custo total 
direto das intervenções pela somatória dos 
custos médios diretos do custo do tempo 
despendido e dos custos médio direto dos 
materiais consumidos. 

2.Material e métodos 
Em um estudo realizado no Alojamento 
conjunto foram levantadas 43 intervenções, 
sendo 33 diretas e 10 indiretas, realizadas ao 
binômio mãe-filho pela equipe de enfermagem 
da Unidade de Alojamento Conjunto². A 
amostra do atual estudo foi constituída pelas 11 
intervenções mais frequentes na assistência ao 
Binômio realizadas pelos técnicos (técnicos e 
auxiliares de enfermagem) e por 3 intervenções 
realizadas pelas enfermeiras que compreende 
em média 80% do tempo disponível dessa 
categoria, dados estes também levantados no 
estudo realizado na Unidade estudada².  

 

3.Resultados e discussão 
Para a mensuração dos custos houve a 
necessidade de se trabalhar com cada uma 
das atividades. Assim, intervenções diretas 
mais realizadas pelos técnicos foram: 
administração de medicamentos, monitorização 
de sinais vitais, controle nutricional (peso do 
RN), cuidados ao RN (banho de admissão), 
orientação e transporte da mãe e RN e as 
indiretas foram documentação, controle do 
ambiente (arrumação de cama). Dentre as 11 
atividades observadas das Técnicas/Auxiliares 
10 são de cuidados diretos, que somam juntas 
um custo total de quase R$ 32,04 (83,9% do 
total) e 39,42minutos. E a intervenção indireta, 
documentação, tem R$ 6,16 em custo total, 
perfazendo 14 minutos,correspondendo a 74% 
do tempo das técnicas de enfermagem durante 
o plantão. As Enfermeiras apresentaram três 
atividades mais frequentes, sendo que duas 
foram de cuidado direto (teste PKU e 
orientação) que teve um custo total de R$ 9,78 
e a indireta, documentação, com R$ 16,60. 
Esses procedimentos absorvem cerca de 80% 
do tempo disponível dessa categoria por 
plantão.  

4.Conclusão 
A mensuração dos custos das 

atividades de enfermagem é a fase inicial para 
a valoração do custo médio da assistência de 
enfermagem por binômio, pela composição de 
atividades realizadas, uma vez que cada 
paciente consome recursos de forma diferente. 
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