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Os tradicionais métodos de custeio aplicados na mensuração de custos 
- Absorção e Baseado em Atividades - de modo geral, apresentam 
limitações quanto à distribuição de custos indiretos a produtos e 
serviços. Uma forma alternativa é aplicaçãão do método das Unidades 
de Esforço de Produção - UEP que, em síntese, apresenta uma unidade 
comum de medida. Aplicada às organizações prestadoras de serviços 
de saúde, a utilização conjunta dos conceitos do ABC e UEP pode 
minimizar as dificuldades na implementação e manutenção de sistemas 
de gestão de custos. Neste sentido, o presente tem por objetivo 
sistematizar uma metodologia de custeio à luz do ABC e da UEP para 
custeamento de Procedimentos Médicos em organizações hospitalares, 
por meio de um estudo teórico-empírico, com o desenvolvimento de um 
modelo conceitual híbrido e aplicação prática das fases de 
reconhecimento e cálculo. O método sugerido é detalhado em três 
fases, compostas por doze etapas distintas para a sua aplicação. No 
que se refere à geração de informações, o método híbrido atende a dois 
aspectos distintos: um relacionado ao objetivo econômico e o outro à 
gestão das atividades. As informações relacionadas ao primeiro 
aspecto são disponibilizadas a partir das Ponderações por 
Procedimentos - PP, convertidas em unidades monetárias em dado 
período de tempo, adicionando-se ou não os custos diretos 
relacionados ao objeto de custeio pré-estabelecido. Já, o segundo 
aspecto é similar à visão horizontal do modelo ABC, com foco na 
gestão das atividades que, ao serem convertidas em Medidas de 
Esforço de Atividade - MEA, possibilitam a eliminação da abstração. 
Por fim, salienta-se que a MEA é uma unidade de medida que 
permanece fixa enquanto não acontecer alteração nos tempos de 
execução das atividades. Desta forma, para sua utilização, não 
necessita ser periodicamente indexada a valores monetários e serve de 
fonte de informação para a Gestão Baseada em Atividades - ABM. 
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1. Introdução 

Os tradicionais métodos de custeio aplicados na mensuração de custos – Absorção e Baseado 
em Atividades –  de modo geral, apresentam limitações, em maior ou menor grau, geradas 
pela dificuldade na distribuição de custos indiretos a produtos e serviços produzidos ou 
executados durante o período de sua ocorrência. As dificuldades na atribuição desses custos 
indiretos estão relacionadas a fatores como a complexidade dos vários processos executados 
na elaboração de um produto ou prestação de um serviço, grande diversificação simultânea de 
itens ofertados e aumento da proporção de custos indiretos em relação aos diretos, dentre 
outros.  

Autores como Martins (2003), Kaplan e Cooper (1998), Brinson (1996) e Gabram et al. 
(1997) evidenciam a superioridade do Método ABC, comparativamente aos demais métodos, 
em razão de seu fundamento básico. Assim, considera-se que atividades consomem os 
recursos e os produtos e serviços consomem as atividades; ou seja, o método ABC rastreia os 
custos e distribui às atividades que os consomem na tentativa de reduzir a subjetividade na 
alocação dos custos indiretos. O diferencial do Método ABC é o foco na atividade e como 
esta consome os recursos. No entanto, o alto custo de implantação e manutenção em empresas 
prestadoras de serviços, freqüentemente, inviabiliza a sua utilização (ARVEY, 1990). 

Uma forma alternativa para a solução do problema de alocação dos custos, principalmente 
quando este ocorre em função da diversificação da produção, pode ser através da metodologia 
de custeio denominada Unidade de Esforço de Produção – UEP. O método das UEP’s busca, 
em síntese, a criação de uma unidade comum de medida para quantificar produtos de 
diferentes naturezas como se iguais o fossem, no sentido de simplificar o processo de 
alocação de custos e de gestão da produção. Além disso, o baixo custo de manutenção se 
apresenta como critério favorável. 

A utilização dos conceitos relacionados à UEP conjuntamente com os do ABC já foi objeto de 
estudo de Gantzel (1995), Selig, Possamai e Kliemann Neto (1995) e Borgert e Silva (2005), 
dentre outros. De modo geral, os autores propõem a aplicação conjunta das metodologias 
ABC e UEP no intuito de ampliar a geração de informações e de simplificar o processo de 
obtenção.  

Aplicada às organizações prestadoras de serviços a saúde, a utilização conjunta desses 
conceitos pode minimizar as dificuldades que estas instituições enfrentam na implementação e 
manutenção de sistemas de mensuração e controle de custos que, conforme Gabram (1997), 
Young e Saltman (1983) e Rocha (2004), em organizações hospitalares, se constitui numa 
tarefa difícil, em razão de fatores como a complexidade da sua estrutura organizacional e 
necessidade de investimento em recursos humanos, financeiros e organizacionais. 

Assim, o presente trabalho parte da suposição de que a utilização conjunta do ABC e da UEP 
pode facilitar a gestão dos custos em organizações hospitalares e tem por objetivo sistematizar 
uma metodologia de custeio à luz do ABC e da UEP para custeamento de Procedimentos 
Médicos nestas organizações. 

2. Metodologia 

A presente pesquisa consiste num estudo teórico empírico e um estudo de caso que decorre de 
estudos preliminares da literatura, posterior desenvolvimento de um modelo conceitual de um 
método de custeio híbrido baseado nas metodologias ABC e UEP e aplicação prática das fases 
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de reconhecimento e cálculo. 

A estruturação de uma metodologia híbrida, direcionada especificamente para as organizações 
hospitalares se justifica pela tentativa de se aproveitar os benefícios apresentados em ambos 
os métodos, bem como minimizar parte das suas desvantagens identificadas na revisão da 
literatura levando-se em consideração as características de tais organizações.  

Como resultado da unificação, estabelece-se um método de custeio que, após a fase de 
implementação, pode fornecer informações úteis ao processo de gestão hospitalar com baixa 
aplicação de recursos humanos e tecnológicos, conforme observado na revisão da literatura.  

3. Aspectos conceituais 

A partir da análise das pesquisas de Selig, Possamai e Kliemann Neto (1995), Gantzel (1995), 
Rucinski e Lima (1995), Coral et al. (1998) e Borgert e Silva (2005) pode-se, resumidamente, 
classificá-las em três abordagens distintas, quanto a unificação do ABC com a UEP: 

a) Selig, Possamai e Kliemann Neto (1995) propõem a utilização do conceito de atividade 
proposto pelo ABC, para estabelecer quais atividades se calculam pela UEP e quais 
podem ser “ rateadas”  aos produtos através de rateios específicos; 

b) Gantzel (1995), Rucinski e Lima (1995) e Coral et al. (1998) separam as atividades das 
empresas em atividades produtivas e não produtivas, utilizando-se da UEP para 
mensuração das produtivas e o ABC para as não produtivas; 

c) Borgert e Silva (2005) utilizam o ABC como base para o cálculo da UEP e a aplicam no 
setor de serviços. 

4. Estruturação do método de custeio híbr ido 

O método híbrido se baseia nos conceitos e sistemáticas de implementação da metodologia do 
ABC, para que, a partir dos valores alocados às atividades conforme a sistemática de 
rastreamento dos custos do ABC seja, então, estabelecido o custo do Procedimento Médico 
Base e o índice de relação, não apenas entre os demais procedimentos médicos (PP) em 
relação ao base, mas também, aos índices das atividades (MEA).    

 

 1 - Estabelecer escopo do projeto
2 - Orientação para os gestores
3 - Formação e treinamento da equipe do projeto

4 - Mapeamento do processo atual
5 - Levantamento e descrição das atividades
6 - Levantamento de dados financeiros
7 - Identificação dos direcionadores de recursos e de atividades

8 - Alocação dos custos às atividades
9 - Determinação do Procedimento Base
10 - Cálculo do custo do Procedimento Base
11 - Cálculo da Constante de Esfornço da Atividade (CEA)

Etapas para 
implementação 
da metodologia

12 Determinação da Medida de Esforço da Atividade (MEA) e a 
Ponderação por Procedimento (PP)

Fase 1   
Identificação e 

treinamento

Fase 2 
Reconhecimento

Fase 3             
Cálculo

 
Figura 1 – Fases de implementação do método híbrido e suas etapas 

De modo genérico, o modelo conceitual proposto (figura 1) está dividido em três fases, 
compostas de doze etapas, desenvolvidas a partir das fases de implantação do ABC sugeridas 
por Ching (2001) e das etapas de implantação da UEP propostas por Bornia (2002). As três 
fases consistem em: 
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a) Fase de Identificação e Treinamento: as etapas que compõem esta fase estão relacionadas 
com a estratégia que é utilizada para formar e treinar as equipes de trabalho, com a 
elaboração de um roteiro para implementar o projeto e com a identificação e estudo do 
maior número possível de variáveis envolvidas; 

b) Fase de Reconhecimento: agrupa as etapas que têm por objetivo o levantamento de dados 
físicos e financeiros, além dos processos exigidos para a execução dos serviços prestados; 

c) Fase de Cálculo: inclui as etapas destinadas ao cálculo do custo dos Procedimentos 
Médicos em um dado período de tempo e a determinação da Medida de Esforço de 
Atividade – MEA e da unidade Ponderada destes Procedimentos – PP. 

4.1. Fase de Identificação e Treinamento 
Nesta fase, o modelo sugere três etapas distintas, que são: estabelecer o escopo do projeto; 
orientação para os gestores e formação e treinamento da equipe do projeto. 

Etapa 1 – estabelecer o escopo do projeto: ao ser atendido no hospital, o paciente requer 
serviços muito distintos, que são desencadeados a partir da transação do Prontuário Médico 
ou da Ficha de Internação. Alguns destes serviços são completamente independentes e o 
departamento que os realiza pode ser percebido como uma “outra empresa”  que está 
fisicamente constituída no mesmo local. 

Assim, uma decisão importante é: como caracterizar serviços prestados de forma indireta aos 
pacientes – serviços de base e auxiliares – como um serviço distinto que tem seu processo de 
prestação de serviços acionado a partir da demanda exigida de seus clientes internos, ou, 
como um departamento que está inserido no processo de prestação de serviços necessários 
para atender vários tipos de eventos que desencadeiam transações e atividades. 

Sugere-se que os serviços de base e auxiliares sejam tratados como serviços finais e que o 
custo de suas atividades seja rastreado para cada tipo de serviço que prestam. Assim, é 
possível transferi-lo para os clientes solicitantes por meio de alocação de custos direta. 

Outro fator a ser determinado no início do processo é a forma de organização das equipes de 
trabalho durante o processo de implantação. É necessário  planejar o número de pessoas por 
equipe, a periodicidade das reuniões de trabalho, os responsáveis em cada equipe e o 
responsável pelo projeto como um todo. 

Etapa 2 – orientações para os gestores: chamada de “sessão educacional”  por Ching (2001), as 
orientações para os gestores têm o objetivo de esclarecer dúvidas dos gestores envolvidos em 
relação ao método, objetivos, etapas de implantação, resultados esperados, limitações, 
recursos necessários e familiarizá-los com os termos técnicos empregados na metodologia. 

Etapa 3 – formação e treinamento da equipe do projeto: destina-se a formar os grupos, 
estabelecidos pela primeira etapa, com delegação de um líder e relator em cada grupo. A 
partir da formação desses grupos de trabalho, promovem-se, então, encontros para orientações 
e treinamento quanto a conceitos relacionados a custos e ao método aplicado, objetivos 
pretendidos, as etapas, a importância para a gestão do hospital. Neste momento, é necessário a 
geração de um clima positivo a fim de criar um impacto favorável nos envolvidos. 

4.2. Fase de reconhecimento 
A fase de reconhecimento é composta por quatro etapas que compreendem: o mapeamento do 
processo atual, o levantamento e descrição das atividades, o levantamento dos dados 
financeiros e a identificação dos direcionadores de recursos e das atividades. 

Etapa 4 – mapeamento do processo atual: após definir como são tratados os setores auxiliares, 



 P	P�Q	RSRUT8V�W	XYVAZ\[�X�VA]�W	RSXYVA]�^F_Y`6`.aYbY`8aYcY%	dYe %f_Y`6gUd�hY_Yi�jk%	hl'mMn?mIo p?q r�sut9m�v�wJx*myr�z9o w9{?t9|~}~w?�?t?v�{9q �~� w?p9w��~w9�?o myq nO��mMp9o r~|u}~w9�>z?o wO��m��Nw�my�It?�N��mMnJ��rM�?q � q {?r~{9m
Foz do Iguaçu, PR, Brasil,  09 a 11 de outubro de 2007 

 
 
 

 

 
6 

inicia-se o processo de mapeamento das atividades, que é executado pelas equipes de 
trabalho, com o apoio dos gestores. 

Esta etapa demanda tempo, devido a série de processos que são executados em um hospital. 
Sugere-se que se estabeleça um roteiro de trabalho que contemple por onde se inicia o 
processo de mapeamento. Ainda, deve-se criar o fluxograma das principais atividades e 
determinar qual fator que desencadeia a entrada e a saída das atividades (CHING, 2001).  

Etapa 5 – levantamento e descrição das atividades: é o início da validação do processo 
mapeado. São realizadas entrevistas com os profissionais envolvidos nas rotinas de cada 
atividade. A partir do mapeamento da fase anterior, descreve-se detalhadamente cada 
atividade e suas rotinas, os profissionais envolvidos, confere-se a entrada (o que dispara a 
atividade) e a saída e determina-se o tempo gasto para sua realização. 

Sugere-se a elaboração de um dicionário de atividades ou adequar algum manual de rotinas já 
existente, para uniformizar as atividades realizadas em cada processo.  

Etapa 6 – levantamento de dados financeiros: tem o objetivo de coletar dados sobre os gastos 
relacionados à mão-de-obra direta e indireta, materiais indiretos, depreciação e demais 
despesas junto aos setores responsáveis. Além disso, torna-se necessária verificar a alocação 
dos custos dos materiais diretos aos procedimentos e avaliar se os critérios utilizados são 
coerentes com o escopo do projeto.  

Etapa 7 – identificação dos Direcionadores de Recursos e dos Direcionadores de Atividades: 
em um hospital, a predominância dos custos é relacionada a recursos humanos (75% 
aproximadamente). Dessa forma, o direcionador tempo, é indicado como direcionador de 
segundo estágio (CHING, 2001). 

Porém, no que se refere ao Direcionador de Primeiro Estágio a análise da forma de consumo 
dos recursos com base nos dados identificados na etapa cinco, pode oferecer a possibilidade 
de determinação de direcionadores diferentes do direcionador tempo.  

4.3. Fase de Cálculo  
Para a aplicação do modelo subdivide-se esta fase em cinco etapas distintas: alocação dos 
custos às atividades; determinação do Procedimento Base; cálculo do custo do Procedimento 
Base; cálculo da Constante do Esforço da Atividade – CEA; cálculo das Medidas de Esforço 
da Atividade – MEA e da Ponderação por Procedimento – PP. 

Etapa 8 – alocação dos custos às atividades: trata-se da distribuição dos custos identificados 
às atividades com base nos direcionadores estabelecidos. A alocação dos recursos indiretos às 
atividades pode ficar limitada àqueles julgados representativos e com possibilidade de 
rastreamento objetivo. A não inclusão de recursos de difícil alocação e com baixa 
representatividade nos custos totais é defendida por Allora e Allora (1995) e Perrin (1971), 
pois para o método da UEP, o objetivo da determinação monetária dos custos é apresentar 
uma quantificação capaz de estabelecer uma relação proporcional entre a atividade e os vários 
serviços prestados. 

Considerando-se que a medida de saída é o tempo, estabelece-se, nesta etapa, a capacidade 
total de horas disponíveis para cada atividade. O número de horas disponíveis é obtido através 
da multiplicação do número de funcionários pelas suas respectivas horas de trabalho, 
descontadas as folgas, férias e licenças.  

Depois de determinada a capacidade de horas disponível, divide-se o valor obtido com a soma 
de todos os custos alocados para cada atividade pela sua respectiva capacidade em horas. 
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Desta forma, obtém-se o custo para cada hora de atividade, em cada uma das atividades, ou 
seja, o Custo por Hora (Foto-Índice), conforme equação 

( )HTCTCh

n

i
i ÷����
�

����
�

= �
=1

 onde, Ch é o custo para 

uma hora de trabalho; CT é a soma dos custos identificados na atividade; HT é o total de horas 
trabalhadas no período. 

Etapa 9 – determinação do Procedimento Base: na metodologia da UEP necessita-se de um 
produto que sirva de parâmetro, para que se calcule o valor em UEP dos demais produtos 
fabricados. Neste estudo utiliza-se a mesma metodologia, porém o objeto de custo é um 
procedimento médico, uma vez que, na área da saúde os procedimentos médicos, 
normalmente, servem de base para a cobrança dos serviços prestados. Logo, a alocação dos 
custos por procedimento favorece a confrontação entre receitas e despesas. 

O Procedimento Base deve ser representativo, seja pelo número de vezes em que ocorre, seja 
pela complexidade ou tempo de execução ou por um conjunto de fatores. Assim, recomenda-
se que seja feito o fluxo de execução do Procedimento Base. 

Etapa 10 – cálculo do Custo do Procedimento Base: trata-se da identificação das atividades 
consumidas pelo Procedimento Base e o tempo de realização, em cada uma das atividades. O 
cálculo do Custo do Procedimento Base é a soma dos custos do tempo de passagem em cada 
atividade, realizado por meio da equação ( )

�
=

×=
n

i
ii ChTpBCPB

1

, onde: CPB é o custo do 

Procedimento Base e TpB é o tempo de passagem do Procedimento Base em cada atividade. 

Etapa 11 – cálculo da CEA: o valor da CEA é obtido através da divisão do Custo por Hora 
pelo Custo do Procedimento Base. Desse modo, estabelece-se uma relação proporcional entre 
o tempo de execução do procedimento utilizado como base e o custo atribuído, naquele 
momento, a este procedimento base. 

Pela concepção teórica da UEP, esta relação entre tempo e custo permanece a mesma 
enquanto não houver mudanças na forma de execução dos procedimentos médicos, ou seja, 
enquanto as atividades ou os tempos de execução não sofrerem alterações. O valor da CEA é 
determinado pela equação 

CPB

Ch
CEA = . 

Etapa 12 – determinação da MEA e da PP: a partir da CEA, que deve ser atribuída a todas 
atividades identificadas é possível determinar a unidade base para os demais procedimentos 
realizados. Esta unidade base é denominada pelo método da Unidade de Produção de UEP. 
No caso de serviços hospitalares sugere-se que esta unidade base seja denominada de 
Ponderação por Procedimento – PP adequando-se a nomenclatura para a área médica. 

Para se obter o valor da PP, primeiramente é necessário calcular a MEA, que é obtida através 
da multiplicação do tempo de passagem do procedimento objeto de cálculo em cada atividade 
pela respectiva CEA da atividade, conforme a equação CEATpMEA ×= .  

O PP é determinado pela soma das MEAs de todas as atividades necessárias na execução 

desse serviço, como representado pela equação �
=

=
n

i
iMEAPP

1

. 

4.4. Resultados do estudo de caso 
As etapas relacionadas às fases 2 e 3 que se destinam ao reconhecimento e cálculo 
propriamente dito foram testadas por meio de um estudo de caso realizado no setor de 
Tocoginecologia de um Hospital Universitário da Federal – HU, especificamente para a 
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determinação da CEA, MEA e PP dos procedimentos médicos relacionados ao evento: parto 
normal e cesárea. 

A tabela de reembolso do SUS subdivide o evento parto em quatro procedimentos médicos – 
Parto Normal, Parto Cesárea e Parto Normal e Parto Cesárea para pacientes de alto risco – 
porém, na pesquisa o mesmo foi subdivido em oito possibilidades distintas – PP1 a PP8 
(quadro 1). 

Esta subdivisão foi identificada junto aos funcionários envolvidos na sua execução durante a 
fase de conhecimento e mapeamento do processo atual, onde se constatou que o tempo de 
execução de tais procedimentos é mais sensível do que o estabelecido pelo SUS e, inclusive, 
pelos planos de saúde.  

Em relação às atividades, identificadas na fase de coleta de dados, como necessárias para a 
execução dos eventos (quadro 1), tem-se que as atividades A1 até A5 se referem a prestação 
de serviços. As atividades A6 até A8 se referem às atividades relacionadas à disponibilidade 
da estrutura tecnológica e física para atender a permanência dos pacientes (mãe e filho) e seu 
acompanhante durante toda a sua estada no hospital. 

A1 Executar atos de auxílio de enfermagem PP1 Parto normal sem episiotomia e sem laceração
A2 Executar assistência obstétrica PP2 Parto normal com episiotomia
A3 Executar assitência anestésica PP3 Parto normal com laceração de 1º grau
A4 Executar assistência neonatal PP4 Parto normal com laceração de 2º grau
A5 Executar assistência de enfermagem PP5 Parto normal com laceração de 3º grau
A6 Apoiar fase ativa do parto PP6 Parto normal com episiotomia e analgesia
A7 Apoiar fase expulsiva do parto PP7 Parto cesárea com analgesia peridural
A8 Apoiar fase pós-parto PP8 Parto cesárea com analgesia geral

ProcedimentosAtividades

 
Quadro 1 – Atividades e procedimentos relacionados ao evento parto normal ou cesárea no HU 

O cálculo da CEA (quadro 2), consiste em dividir o custo/hora de cada atividade pelo custo do 
Procedimento Base. O custo do Procedimento Base – que neste estudo é o PP7 – foi calculado 
por meio do acompanhamento e cálculo detalhado de cada item de custo fundamentado a 
partir dos conceitos do ABC.  

Custo/hora Custo do Procedimento Padrão CEA
A1 Executar atos auxílio de enfermagem 22,12         0,2778
A2 Executar assistência obstétrica 37,20         0,4673
A3 Executar assistência anestésica 34,40         0,4321
A4 Executar assistência neonatal 34,73         0,4364
A5 Executar assistência de enfermagem 30,10         0,3782
A6 Apoiar fase ativa de parto 0,69           0,0086
A7 Apoiar fase expulsiva de parto 6,84           0,0859
A8 Apoiar período pós-parto 2,18           0,0274

795,98

Atividade

 
Quadro 2 – Cálculo da CEA 

Isso consiste dizer que uma hora de atividade A1 vale 0,2778 CEA. A CEA é um índice e sua 
relação com o Procedimento Base permanecerá equivalente independentemente das oscilações 
dos custos. Esse índice somente se modifica quando  há modificação nos tempos que cada 
atividade leva para ser realizada ou na estrutura utilizada para realizar cada atividade. 

Com a observação dos tempos de execução (TE) das atividades para cada procedimento, 
identificados no estudo de caso, no quadro 2 apresenta-se o cálculo da MEA e da PP para os 
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oito procedimentos. O cálculo da MEA consiste na multiplicação da CEA pelo TE que cada 
atividade despende, conforme o tipo de procedimento. A partir da soma dos valores das 
MEAs obtém-se o valor da PP de cada procedimento. 

TE MEA TE MEA TE MEA TE MEA TE MEA TE MEA TE MEA TE MEA

A1 0,278    7,900     2,195     8,713     2,421     8,713     2,421     9,380     2,606     11,380   3,161     9,047     2,513     10,880   3,022     10,880   3,022     

A2 0,467    2,833     1,324     3,500     1,636     3,500     1,636     3,667     1,713     4,333     2,025     3,667     1,713     4,250     1,986     4,250     1,986     

A3 0,432    -         -         -         -         -         -         -         -         -         1,250     0,540     1,750     0,756     1,583     0,684     

A4 0,436    1,250     0,546     1,250     0,546     1,250     0,546     1,250     0,546     1,583     0,691     1,250     0,546     1,250     0,546     1,250     0,546     

A5 0,378    4,083     1,544     4,417     1,670     4,417     1,670     4,917     1,859     5,583     2,112     4,583     1,733     5,083     1,923     5,083     1,923     

A6 0,009    2,333     0,020     2,333     0,020     2,333     0,020     2,333     0,020     2,333     0,020     2,333     0,020     2,667     0,023     2,667     0,023     

A7 0,086    5,000     0,430     6,000     0,515     6,000     0,515     6,500     0,558     8,000     0,687     12,000   1,031     5,000     0,430     5,000     0,430     

A8 0,027    48,00     1,315     48,00     1,315     48,00     1,315     48,00     1,315     48,00     1,315     48,00     1,315     48,00     1,315     48,00     1,315     

Valor da PP 9,93                        7,37                        8,62                        10,01                      9,41                        10,00                      

CEA

8,12                        8,12                        

PP5 PP6 PP7 PP8PP1 PP2 PP3 PP4

 
Quadro 2 – Cálculo da Ponderação por Procedimento – PP 

Com relação ao quadro 2, observa-se que os esforços necessários para realizar um Parto 
normal com laceração de 3º grau (PP5) é de 10,01 PP, similar ao necessário para realizar um 
Parto cesárea com analgesia peridural (PP7) que tem PP igual a 10. 

Ainda, pode-se inferir que, a MEA da Atividade A1 em um Parto normal com laceração de 3º 
grau (PP5) é, isoladamente, a que mais despende recursos humanos, enquanto que os recursos 
despendidos pela atividade A8 são indiferentes ao tipo de parto realizado. 

5. Conclusão 

Este estudo destinou-se a estruturar o método híbrido direcionado para as organizações 
hospitalares com base na revisão literária. 

Na tentativa de melhorar a compreensão do método híbrido sugerido, optou-se em detalhá-lo 
em doze fases distintas, julgadas necessárias à aplicação do modelo de forma genérica. No 
entanto, na prática, conforme a necessidade, as etapas podem ser unificadas, eliminadas ou 
ampliadas. Além disso, há a possibilidade de que algumas destas etapas se estendam durante 
todo o processo de implantação, como no caso das três primeiras. 

Assim como ocorre com o ABC e a UEP, o método híbrido necessita de revisões periódicas 
que identifiquem alterações significativas em processos ou tempo de execução das atividades 
que podem afetar o valor das Medidas de Esforços das Atividades – MEA e, 
conseqüentemente, da Ponderação por Procedimento – PP. 

No que se refere à geração de informações, acredita-se que o método híbrido pode servir sob 
dois aspectos distintos, um relaciona-se ao objetivo econômico e o outro à gestão das 
atividades.  

O primeiro aspecto é similar à visão vertical do ABC, pois enfatiza as informações 
relacionadas com a determinação do preço de custo para objetos de custeio que podem ser: 
procedimentos médicos; paciente; especialidades clínica; setores; dentre outros. 

No modelo proposto, as informações relacionadas ao primeiro aspecto são disponibilizadas a 
partir das Ponderações por Procedimentos – PP, convertidas em unidades monetárias em dado 
período de tempo, adicionando-se ou não os custos diretos relacionados ao objeto de custeio 
pré-estabelecido.  

Já o segundo aspecto é similar à visão horizontal do modelo ABC, pois seu foco é a gestão 
das atividades, que, ao serem convertidas em Medidas de Esforço de Atividade – MEA 
possibilitam a eliminação da abstratação, característica da execução dos serviços, o que 
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poderá facilitar a gestão hospitalar.  

Por fim, salienta-se que a MEA é uma unidade de medida que permanecerá fixa enquanto não 
houver alteração nos tempos de execução das atividades. Desta forma, para sua utilização não 
necessita ser periodicamente indexada a valores monetários e serve de fonte de informação 
para a Gestão Baseada em Atividades – ABM. 
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