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RESUMO 

A UTI (Unidade Terapia Intensiva) é uma unidade hospitalar de pacientes graves, que 

necessitam de cuidados intensivos 24 horas por dia, com equipe especializada composta por 

profissionais de diferentes áreas. Trata-se de uma unidade de alto custo de implantação e 

manutenção, por isso, os prestadores de serviços em saúde buscam alternativas para reduzir os 

custos, sem colocar em risco a qualidade do atendimento prestado. Diante disso, neste Trabalho 

Aplicado buscou-se avaliar os custos médios diários de materiais e medicamentos usados em 

uma mesma UTI que possui três modelos de remuneração – Capitation, Diária Global e Fee 

For Service–, além de correlacionar seis (6) variáveis independentes (admissão, desfecho, 

idade, tempo de internação, gravidade e uso de ventilação mecânica) determinando a influência 

de cada uma delas no custo.  

Os resultados das análises da amostra de todos os dados disponibilizados para estudo (amostra 

total) indicaram que o modelo de remuneração Diária Global teve custo médio diário de 

materiais e medicamentos de 2% a 31,69% menor que o modelo Fee For Service. Para 

confirmar o resultado se realizou teste estatístico, que indicou que não houve diferença 

estatística na amostra total, o que contrariou a hipótese formulada de maior controle de uso de 

materiais e medicamentos no modelo Diária Global em relação ao Fee For Service.  

Um segundo teste estatístico foi realizado com uma amostra dos dados disponibilizados para o 

estudo com retirada de valores de custo médios diários extremos (outliers). Nessa amostra sem 

outliers, foi confirmada a hipótese de controle na utilização de materiais e medicamentos. O 

custo médio diário de materiais e medicamentos do modelo Diária Global foi de 6,1% a 20,8% 

menor que o Fee For Service, sendo que as amostras dos dois modelos possuem pacientes com 

idade, gravidade e saída semelhantes. O modelo de remuneração Capitation apresentou custo 

médio diário em todos os cortes do estudo devido à especificidade de sua amostra. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Unidade de Terapia Intensiva, custo de paciente, custo do tratamento, 

modelos de remuneração e modelos de pagamento. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The ICU (Intensive Care Unit) is a hospital unit for critically ill patients who require intensive 

care 24 hours per day, with a specialized team composed of professionals from different areas. 

It is a high-cost unit for implementation and maintenance; therefore, health service providers 

seek alternatives to reduce costs, without jeopardizing the quality of care provided. Therefore, 

this dissertation sought to evaluate the average daily costs of medical materials and drugs used 

in the same ICU that has three reimbursement models - Capitation, Global Daily Room Rate 

and Fee For Service–, in addition to correlating six (6) independent variables (admission, 

outcome, age, length of stay, severity and use of mechanical ventilation) determining the 

influence of each of them on cost. 

The results of the analysis of the sample of all the data made available for study (total sample) 

indicated that the global daily room rate reimbursement model had an average daily cost of 

medical materials and drugs from 2% to 31.69% lower than the Fee For Service model. To 

confirm the result, a statistical test was performed, which indicated that there was no statistical 

difference in the total sample, which contradicted the hypothesis formulated for greater control 

over the use of medical materials and medicines in the global daily room rate model in relation 

to the Fee For Service. 

A second statistical test was performed with a sample of the data made available for the study 

with removal of extreme daily average cost values (outliers). In this sample without outliers, 

the hypothesis of control in the use of materials and medicines was confirmed. The average 

daily cost of materials and medicines of the Global Daily Room rate model was 6,1% to 20,8% 

lower than the Fee for Service, and the samples of the two models have patients with similar 

age, severity and average length of stay. The Capitation remuneration model presented a higher 

average daily cost in all cuts of the study due to the specificity of its sample. 

 

Keywords: Intensive Care Unit, cost of patient, cost of treatment, reimbursement models and 

payment models. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pandemia provocada pelo Covid-19 colocou em xeque os sistemas de saúde pelo 

mundo, desafiando desde os países mais pobres até as grandes potências mundiais. Foram 

2.594.945 mortes e 116.924.908 casos em todo mundo, segundo painel de monitoramento de 

em 8 de março de 2021, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos (BRONZE, 2020; 

JOHNS HOPKINS, 2021). No Brasil, na mesma data, eram contabilizadas 265.411 mortes e 

11.019.344 casos confirmados. Em nenhum outro período da história recente, as estruturas de 

atendimento foram utilizadas de forma tão extensiva.  

O Covid-19 revelou pontos fracos nos sistemas de saúde, em particular em um recurso 

crítico que são os leitos de terapia intensiva, cuja oferta e distribuição geográfica revelaram-se 

insuficientes, em particular no caso brasileiro. Deve-se considerar ainda que, em geral, 40% 

dos leitos de UTI são ocupados por pacientes graves com outras enfermidades (PLANISA, 

2020). O vírus vai deixar ainda centenas de milhares de pessoas com sequelas, cujo impacto 

não foi contabilizado, além de problemas como grande demanda reprimida de cirurgias eletivas 

suspensas na pandemia, abandono ou atraso de tratamento de doenças, como o câncer e 

cardiopatias. 

Diante da pressão da nova doença foram exigidos investimentos na implantação de 

leitos de UTI. No Brasil, a rede particular que realizou maior incremento no número desses 

leitos de dezembro 2019 a abril de 2020. Segundo Cotrin Júnior e Cabral (2020), o total de 

leitos de UTI evoluiu de 46.045 para 60.265, ou seja, foram criados 14.220. Antes da pandemia 

(dezembro/2019) existiam 23.049 leitos de UTI-SUS contra 22.996 leitos de UTI NÃO-SUS 

(privado), diferença de 53 leitos, mas com a pandemia houve inversão: o setor privado passou 

de 22.996 (pré-pandemia) para 34.112 leitos de UTI NÃO-SUS, em abril de 2020, no setor 

público o crescimento foi de 23.049 para 26.153 leitos de UTI-SUS. Vale ressaltar que os leitos 

de UTI-SUS ficam disponíveis para toda população, inclusive quem possui plano privado de 

saúde. 

“A grande expansão de leitos intensivos ocorreu no setor privado perfazendo até abril 

de 2020, 78,18% do crescimento nacional, enquanto o aumento dos leitos SUS resultou em 

tímidos 21,82% de crescimento total” (COTRIN JÚNIOR e CABRAL, 2020, p. 7).    

A implantação de um leito de UTI custa R$ 180 mil por unidade, segundo levantamento 

da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgado em 2020, valor que equivale, 

aproximadamente, 164 salários-mínimos de R$ 1.100,00, no valor referente a 2021 (COLL, 

2020).  
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Os altos custos de uma Unidade de Terapia Intensiva, em especial, de uma diária de UTI 

são preocupação constante tanto no serviço público quanto no privado, além da própria OMS 

(Organização Mundial de Saúde), que discute a sustentabilidade financeira dos sistemas de 

saúde ao redor do mundo (OMS, 2010). 

Por se tratar de uma unidade de alta complexidade, que exige investimentos elevados e 

recursos humanos especializados, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tornou-se foco de 

atenção dos gestores e financiadores de serviços de saúde.  

Para a OMS (2010), um sistema de saúde deve possuir estrutura com 6 (seis) premissas: 

entrega de serviço; força de trabalho; informação; produtos médicos, vacinas e tecnologia; 

financiamento e liderança/governança, que por sua vez precisam funcionar integradas e 

interconectadas para que o sistema de saúde seja eficaz. 

Com relação à premissa ‘produtos médicos, vacinas e tecnologia’, a OMS defende a 

garantia de acesso equitativo a materiais e medicamentos seguros, qualificados e com boa 

relação custo-benefício em um serviço de saúde eficaz (OMS, 2010), o que significa dizer que 

é preciso equilibrar a balança entre quantidade, qualidade e eficiência. 

Os gastos per capita com saúde variam ao redor do mundo de USD 10 mil a USD 1,2 

mil entre 44 países avaliados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). Segundo a OCDE (2018), os Estados Unidos lideraram os gastos per capita em 

saúde com aplicação de USD 10 mil/habitante, seguido da Suíça (aproximadamente USD 7 

mil), Alemanha, França, Canadá e Japão (USD 5 mil), Reino Unido e Itália com o valor de USD 

4 mil, que é também o valor médio dos 44 países da OCDE. Brasil, Rússia, México, África do 

Sul e Turquia investiram USD 1,2 mil (30% da média), sendo que o Brasil fica na 37ª posição 

do ranking de investimento da organização. 

No Brasil, os setores público e privado formam um mix no financiamento dos serviços 

de saúde. Os governos federal, estadual e municipal financiam o SUS, gerando a receita 

necessária para custear despesas com ações e serviços públicos. Contudo, o financiamento 

público é de apenas 43% dos gastos totais de saúde e esse percentual é bem menor quando 

comparamos com a média de 73% dos países da OCDE. 

Já o setor privado possui duas vertentes: o desembolso direto (out of pocket), em que 

estabelecimentos ou profissionais de saúde estabelecem sua remuneração em acordo com os 

usuários; e o setor suplementar de saúde, objeto deste Trabalho Aplicado, que tem seus serviços 

financiados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, por meio de uma 

política de remuneração pactuada.  
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A Saúde Suplementar é a atividade que envolve a operação de planos ou seguros de 

saúde. Essa operação é regulada pelo poder público, por meio da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). As operadoras compreendem seguradoras especializadas em saúde, 

medicinas de grupo, cooperativas, instituições filantrópicas e autogestões.  

Os custos em saúde suplementar no Brasil crescem há vários anos (71% de 2014 a 2019), 

segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS, 2020), sendo a UTI uma das 

unidades com maiores custos nas instituições hospitalares. Nos Estados Unidos os custos de 

UTI atingem 30% dos custos hospitalares totais e 1% do PIB (Produto Interno Bruto), segundo 

Kramer, Higgins e Zimmerman (2013) e Barcellos (et. al, 2020). 

O aumento significativo dos custos de saúde em geral, tanto do setor público quanto 

privado, levanta discussões na OMS sobre a sustentabilidade dos serviços no documento 

“Everybody business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s 

framework for action” (OMS, 2007). O atual cenário mundial - de maior prevalência de doenças 

crônicas não-transmissíveis, aumento da expectativa de vida, aumento da complexidade e do 

uso de tecnologia na saúde impactando os gastos - gera a necessidade de readaptação do setor 

saúde e a revisão dos modelos de remuneração dos provedores de serviços de saúde. 

No setor privado, a política de remuneração define como e quanto recurso financeiro é 

pago ao prestador de serviços, que por sua vez pode ser desde um profissional liberal (pessoa 

física) até empresas e instituições em saúde, como clínicas, laboratórios de análises clínicas, 

etc. (JEGERS et al., 2002; AAS, 1995 apud ANS, 2019). 

Desde década de 1990, o setor privado discute alternativas para a política de 

remuneração de prestadores de serviços, que tem como modelo dominante o pagamento por 

serviço, ou seja, o chamado Fee For Service, que incentiva a tendência à quantidade e/ou 

produção. 

[...] a discussão relativa à forma de remuneração de prestadores de serviços 

está entrelaçada ao modelo de atenção e aos resultados em saúde esperados, 

tornando-se cada vez mais evidente que o modelo de remuneração impacta 

fortemente na forma que o cuidado em saúde é prestado e em seus resultados 

(ANS, 2019, p.10). 

Apesar da ideia hegemônica de que não existe um modelo ideal de remuneração, em 

2019, a Agência Nacional de Saúde Suplementar voltou a discutir essa questão em relatório 

nacional, visando estimular a busca de alternativas de formatos de remuneração aos prestadores 

de serviços, mas sem abrir mão da qualidade e resolubilidade do sistema.  
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O modelo atual de pagamento por serviço tende a se tornar insustentável em longo prazo 

em vista da necessidade crescente de recursos para a saúde e a limitação de sua disponibilidade, 

inclusive por não aliar o aumento dos gastos à melhoria dos indicadores de qualidade em saúde 

(OMS,2010; UGÁ, 2012; MILLER, 2017, ANS, 2019, REIS,2017). A própria ANS vem 

discutindo e avaliando “modelos de pagamento baseado no desempenho dos prestadores de 

serviços e seu impacto nos resultados em saúde” (ANS, 2019, p. 14), mas sem desfechos 

satisfatórios até o momento.  

É neste cenário que se coloca este estudo, os custos com UTI terão sempre um peso 

importante nos gastos dos sistemas de saúde, entretanto, o aspecto abordado é se o modelo de 

remuneração destas unidades tem influência nos custos do atendimento prestado e nos valores 

cobrados das operadoras de planos privados de saúde.  

Este trabalho analisa o caso de uma Unidade de Terapia Intensiva que possui três 

modelos de remuneração e procura saber se há diferença nos custos médios diários de materiais 

e medicamentos entre os modelos. 

O objetivo deste trabalho responder à questão: No Brasil existem diversas formas de 

remunerar os prestadores de serviços de saúde.  Considerando que uma Unidade de Terapia 

Intensiva Adulto (UTI) possui três diferentes modelos de remuneração, quais seriam os custos 

médios de materiais e medicamentos diários de cada um desses modelos?  

Esse trabalho será subdividido em Introdução, Objetivos, Revisão de Literatura, 

Método, Resultados e Discussão, Conclusão e Referências bibliográficas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

✓ Avaliar se há diferenças significativas no custo médio de materiais e medicamentos nas 

diárias de uma Unidade de Terapia Intensiva decorrentes do modelo de remuneração 

utilizado pelas operadoras de planos privados de saúde. 

2.2 Objetivos Específicos 

✓ Entender se a prescrição das equipes médicas pode ser afetada quando existem 

diferentes modelos de remuneração em uma UTI; 

 

✓ Entender quais variáveis estão associadas ao custo médio de materiais e medicamentos 

nas diárias de UTI; 

 

✓ Identificar, comparar e analisar os custos médios de materiais e medicamentos nas 

diárias de uma Unidade de Terapia Intensiva com três modelos de remuneração. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

O crescimento dos custos totais em saúde vem impactando as economias do mundo 

todo, representando atualmente 10% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial, segundo relatório 

da OMS (2010). A sustentabilidade do sistema é uma das premissas da Organização Mundial 

da Saúde e uma preocupação de gestores de todo ao redor do globo.  

Mesmo grandes potências são impactadas pelos custos associados à saúde de sua 

população. Luce e Rubenfeld (2002) destacam em estudo que o custo dos cuidados em saúde 

nos Estados Unidos foi de USD 989 bilhões em 1995, mas atualmente deve ultrapassar a marca 

dos USD 1 trilhão, o que representa 14% do PIB americano.   

Oliveira, Veras e Cordeiro (2018) afirmam que o Brasil segue a tendência de aumento 

dos custos em saúde, com algumas particularidades, como processo de transição 

epidemiológica associado à transição demográfica, ou seja, maior expectativa de vida que 

exigirá mudanças nos modelos de atenção e de prestação de serviços de saúde para demanda 

também crescente de doenças crônicas não-transmissíveis. Essas mudanças, segundo os 

autores, também vão impactar o sistema produtivo. 

Em 2015, o Brasil gastou 8,9% do PIB em saúde, percentagem que se equipara ao gasto 

de outros países e não pode ser considerada baixa, entretanto o percentual de gasto público foi 

de 3,8% do PIB, o que equivale a 42,8% do gasto total em saúde. No mesmo ano, os gastos 

privados foram de 5,1% do PIB e 56,5% do montante total em saúde (OMS, 2018; MENDES, 

2019). 

Na contramão dos gastos em saúde, o PIB mundial teve retração de -4,4% em 2020, 

com o impacto do Covid-19 nos gastos em saúde, na paralisação das atividades econômicas em 

geral. Para 2021, as projeções são de 5,2% e 5,4% (LEVY, 2020). 

Em resumo, caso não haja uma mudança radical na atual conformação do 

modelo de atenção e na prestação dos serviços de saúde, as doenças crônicas 

não-transmissíveis – aliadas ao processo de envelhecimento populacional em 

curso – poderão obstruir o desenvolvimento econômico das nações, por 

impactar diretamente a capacidade produtiva, laboral e social das pessoas. Até 

2050, o país terá aumento da participação de idosos na população da ordem 

de três vezes em relação ao cenário atual (OLIVEIRA, VERAS E 

CORDEIRO, 2018, p. 2). 

A edição do “Health at a Glance 2019” (Panorama em Saúde 2019), da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), indica que, em média, os 36 países 

membros da organização gastaram 8,8% do PIB em 2017, um percentual bem similar desde 
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2013, com destaque para os Estados Unidos que chegou a 16,9% e, na outra ponta, estão 

México, Rússia, China e Índia com 6% do PIB. O Brasil ficou acima da média com 9,2%.   

No mesmo documento (OCDE, 2018), estimativas apontam para gastos com saúde 

atingindo 10,2% do PIB em 2030 em todos os países da OCDE. Isso levanta preocupações de 

sustentabilidade, especialmente porque a maioria dos países obtém grande parte de seu 

financiamento de fontes públicas, tendo como sistema suplementar a rede particular.  

Na OCDE, em média, 71% dos gastos vêm dessas fontes, mas no Brasil esse índice é de 

43% dos gastos totais em saúde, o restante dos recursos vem do pagamento direto (out of pocket) 

de usuários para profissionais, clínicas e instituições de saúde e do setor de saúde suplementar, 

que, por sua vez, é financiado por operadoras de planos privados e assistência à saúde. 

Para Mendes (2019), o volume crescente de gastos em diversos países terá em breve um 

teto/limite, que se ultrapassado desiquilibrará balança entre sistema econômico e social 

prejudicando o financiamento de outros setores. Isso acarretaria problemas no desenvolvimento 

econômico e social brasileiro. 

3.1 Saúde Suplementar 

Reconhecida pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), em seu Artigo 199, a 

saúde suplementar é considerada um subsistema do Sistema Brasileiro de Atenção à Saúde 

composto também pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Diz a Carta Magna que a saúde 

suplementar pode ser exercida pela iniciativa privada sendo vinculada à ANS, agência 

reguladora dos planos e serviços privados de saúde, que é ligada ao Ministério da Saúde (MS). 

O sistema de saúde suplementar reúne as modalidades de autogestão, cooperativa 

médica, filantropia, medicina de grupo e seguradora especializada em saúde (IESS, 2015). Em 

2019, 89,91% da receita dos hospitais participantes da ANAHP (Associação Nacional dos 

Hospitais Privados) veio de recursos administrados por operadoras de planos de saúde. 

Nesse sistema também coexistem modelos diferentes de remuneração sendo o mais 

comum o Fee For Service ou pagamento por serviço, além outros modelos que serão tratados 

neste trabalho: Capitation e Diária Global ou Diárias Hospitalares (Per Diem).  

Características dos três modelos analisados: 

Fee for service: criada nos Estados Unidos na década de 1930, essa modalidade prevê 

cobrança de tudo o que for utilizado no atendimento, o que inclui materiais, medicamentos, 

gases, taxas, serviços, recursos humanos etc. com base numa tabela de valores pré-

estabelecidos. A crítica ao modelo se baseia no incentivo ao volume e à complexidade dos 

serviços em detrimento da qualidade. 
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Segundo Porter e Kaplan (2016) e Mendes (2019), essa modalidade tem sido entrave à 

melhoria da saúde nos Estados Unidos, onde o modelo é o mais utilizado. Vale destacar que 

nesse país, segundo trabalho realizado por pesquisadores da Johns Hopkins University School 

of Medicine, os procedimentos médicos inadequados são a terceira maior causa de morte. Esse 

resultado se origina de oito anos de análise dados de mortalidade norte-americana constatando 

que mais de 250 mil mortes por ano são atribuídas a erros médicos (AITH, 1999).  Autores 

citados por Mendes (2019) afirmam que metade dos procedimentos médicos realizados nos 

USA é desnecessária do ponto de vista médico, mas acabam sendo indicados devido ao aspecto 

econômico do modelo de remuneração. 

A ANS lista como vantagens do Fee For Service o pagamento de todos os serviços 

prestados sem interferência do pagador na indicação do procedimento, o que dá autonomia ao 

médico. Os pagamentos são maiores para pacientes que necessitem de mais procedimentos e/ou 

exames. O prestador tem controle sobre os serviços e sabe quanto vai receber por cada um deles 

previamente. O paciente tem garantia de acesso a todos os cuidados e procedimentos 

disponíveis, que compensem o chamado custo marginal do cuidado. 

As desvantagens estão ligadas à falta de controle dos resultados e/ou qualidade dos 

serviços prestados, além de incentivo à sobreutilização, com isso os custos são maiores do que 

o esperado pelas operadoras (PINTO, 2020). Os valores pagos tendem a ser inferiores ao custo 

real dos cuidados apropriados e de qualidade. Os profissionais não-médicos ligados à educação 

em saúde não são remunerados. O modelo dificulta a estimativa dos custos totais de um 

tratamento e a comparação entre prestadores (ANS, 2019).  

Capitation: trata-se de um modelo que acorda valor fíxo por paciente cadastrado (per 

capita) num determinado plano, área geográfica ou período de tempo etc. para o fornecimento 

de serviços de saúde que são definidos em contrato. O prestador dos serviços - hospital, clínica 

ou profissional - recebe valor fixo periodicamente, sendo o valor unitário passível de variações 

de risco, já que sexo, idade, comorbidades prévias são consideradas na relação comercial. A 

remuneração independe da quantidade de serviços prestados, ou seja, pode ser uma consulta ou 

uma hospitalização. O formato prevê pagamento antecipado (ANS, 2019). 

As vantagens desse sistema de remuneração estão na possibilidade de o pagador prever 

seus gastos e do prestador prever sua receita, além de redução dos custos. O Capitation permite 

a redução dos exames e procedimentos desnecessários, já que a gestão é feita pelo pagador que 

também pode estimular a adoção de medidas de prevenção e promoção à saúde para diminuir a 

utilização de serviços e permitir a continuidade da atenção.  
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Entre as desvantagens apontadas pela ANS (2019) estão a possibilidade de redução de 

acesso aos serviços de saúde em situações de baixo valor pactuado. Outro aspecto é que o 

prestador não fica vinculado ao número de pacientes atendidos, mas ao universo do contrato, o 

que pode levar à subprodução. Os riscos nesse sistema ficam concentrados nos profissionais e 

serviços de saúde. Para que o sistema funcione existe a necessidade de se acompanhar os dados 

estatísticos. O modelo ainda pode gerar impacto negativo na saúde.  

Segundo Jegers (2002), nesse sistema o médico gerencia os serviços e evita exames e 

procedimentos desnecessários e, com intuito de reduzir a utilização dos serviços, pode 

incentivar à prevenção e promoção à saúde. Balzan (2000) destaca que o profissional também 

tende a optar por recursos mais baratos e acessíveis, o que diminui o leque de cuidados 

oferecidos ao paciente. 

Diária global: Esse sistema de remuneração trabalha com a ideia de pacote de serviços 

hospitalares, englobando a maioria dos itens de internação com exceção dos procedimentos 

cirúrgicos. É indicada para casos clínicos, sendo que são cobradas diárias fixas da permanência 

do paciente e acomodação, o restante dos serviços vai para uma conta aberta, ou seja, é tratada 

como excedentes à diária (ANS, 2019). 

Segundo Ugá (2012), esse modelo vem causando insatisfação e chegou a ser 

abandonado em países como a Noruega, porque ao cobrar a hotelaria do hospital no formato de 

diárias, acaba por desconsiderar a disparidade das necessidades de custos de cada tipo de 

internação, que independe de tempo de permanência. Em alguns países adotam-se a Diária 

Global com diferentes valores para atender demandas variáveis, ou seja, complexidade do 

hospital, especialidades médicas, etc. 

A Diária Global tem um formato semelhante ao usado na hotelaria, porque estabelece a 

remuneração por diária/tempo de hospedagem. Suas vantagens são a revisão de gastos e receitas 

por diária de internação, oferta no formato de pacotes e a previsão dos custos hospitalares. 

Contudo, o valor pago não atende aos custos totais do paciente, incentiva seleção de pacientes 

baseada no quadro clínico e, por último, pode aumentar as admissões e prorrogação no tempo 

de internação (ANS, 2019). 

A preocupação com os diferentes modelos de remuneração se baseia no princípio do 

risco do impacto financeiro para prestadores e operadoras de planos e assistência à saúde, mas 

também nos resultados para o paciente. Oliveira, Veras e Cordeiro (2018) destacam que para 

se definir o modelo de remuneração, deve-se considerar aspectos como perfil do tipo de 

assistência executada e objetivo, o que tem levado à discussão do compartilhamento de riscos.  
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Deve-se pensar nos modelos como uma régua de risco, estando de um lado o 

Fee-For-Service, com o “risco” todo no pagador, e no outro extremo o 

Capitation, com todo o “risco” no prestador. No meio estariam as formas de 

compartilhamento desse risco entre pagadores e prestadores de serviço 

(OLIVEIRA, VERAS E CORDEIRO, 2018, p.5). 

Ressalta-se que a discussão do modelo de remuneração é uma exigência do setor 

privado, já que saúde suplementar também enfrenta o aumento dos custos. No Brasil, os custos 

chegaram a R$ 179,4 bi (valores nominais) em 2019, crescimento de 12 % em relação a 2018, 

sendo que no mesmo período o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), 

índice oficial de inflação, foi de 8,21%. De 2014 a 2019, o aumento dos custos na saúde 

suplementar foi de 71%, enquanto o IPCA acumulou 39,44% (BCB, 2021). Contudo, o número 

de beneficiários teve redução de 6,1%, de 50,1 milhões em 2014 para 47 milhões em 2019, 

sendo que apenas de 2018 para 2019 a redução foi de 2,4%.  

Em 2019, as internações hospitalares representaram R$ 80,4 bi (44,8%) de R$ 179,4 bi, 

sendo a taxa de internação de 18,4%, seguido de R$ 36 bilhões (20,2%) de custos com exames 

complementares e R$ 25,8 bilhões (14,1%) com consultas médicas. O percentual de internações 

foi superior à taxa de 15,1% realizada em 2014, um milhão a mais de internações em 2019.  

De acordo com Pinto (2020), o gasto por pessoa na saúde suplementar era o dobro do 

valor gasto pelo poder público, em 2007, situação que vem se mantendo enquanto o Estado 

prevê redução de recursos para saúde até 2030, com a implantação de teto de recursos para a 

saúde feita pelo Governo Federal. 

Esses resultados também são devidos aos modelos de pagamento utilizados 

hegemonicamente no Brasil pela saúde suplementar que possuem pouca 

flexibilidade e não se modernizaram a ponto de possibilitar melhores 

negociações com prestadores de serviços e com a indústria (PINTO, 2020, p. 

32). 

Este Trabalho Aplicado (TA) tem seu foco no setor suplementar, especificamente as 

internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que é uma das unidades de maior custo 

para a instituição hospitalar, devido à necessidade de espaço físico específico com grande 

variedade de suporte tecnológico para diversas terapias e profissionais especializados.  

Segundo Cohen e Chalfin (1994) e Heffler (et al.,2003), o atendimento hospitalar 

responde por 30% dos custos com saúde, sendo as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

representam aproximadamente 10% dos leitos, mas um terço dos custos totais de internações 
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(SHORR, 2002). Nos Estados Unidos, até 30% dos custos hospitalares totais e 1% do produto 

interno bruto estão diretamente ligados às despesas com UTI (SHOOR, 2002).  

3.2 Unidade de Terapia Intensiva 

A UTI possui leitos destinados à internação de pacientes graves ou de risco, que 

requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e 

tecnologias necessárias aos diagnósticos e terapêutica em consonância à PT/GM/MS nº 

3.432/1998, que estabelece critérios de classificação para as Unidades de Tratamento Intensivo, 

e a RDC/ANVISA nº 07/2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de 

Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências.  Desse modo, por ser uma unidade de 

alta complexidade, exige investimentos elevados. O impacto financeiro dos cuidados com a 

UTI é considerável.  

3.3 Custos de UTI 

Os custos das UTI têm mobilizado gestores e pesquisadores em diversos países, que 

buscam metodologias para realizar avaliações que levem em conta tanto os aspectos 

quantitativos quanto qualitativos do atendimento, além das implicações profissionais e éticas 

que envolvem a atuação numa unidade de tratamento intensivo e alta complexidade. 

Em recente revisão bibliográfica, Wilcox et al. (2019) analisou 97 pesquisas de custo e 

efetividade em UTI, que reuniu estudos publicados de 1993 a 2018 e destacou que a proposta 

de alinhar o custo à efetividade está sendo adotada lentamente.  

Nessa revisão (WILCOX et al., 2019) o objetivo era determinar o estado da arte dos 

estudos de custo-eficácia, que apresentam o custo por ano de vida para tratamentos usados em 

cuidados intensivos ou, no original, quality-adjusted life year (QALY).  

Os autores identificaram 156 taxas de custo-efetividade, que variaram de US$ 99.635 

até US$ 879.539, sendo que alguns estudos apresentam taxas abaixo de US$ 50 mil por ano, 

considerada aceitável. A conclusão dos autores é de que os estudos de custo-efetividade em 

UTI são poucos, além disso, há uma crença de que os cuidados especializados são caros, o que 

prejudica a padronização de métodos, que poderiam aperfeiçoar a qualidade dos estudos e 

permitir comparação de efetividade.  

Wilcox (et al.,2019) destaca ainda que poucas intervenções resultam em melhora de 

quadros críticos e que, geralmente, pacientes de UTIs requerem diversas intervenções devido à 

variedade de diagnósticos, o que é um obstáculo para a pesquisas isoladas de custo-benefício.  

Ricci de Araújo (et al., 2019) confirmam a necessidade de padronização das 

metodologias de pesquisa para avaliação de custos em UTIs, destacando a discrepância de 



24 

 

 

resultado encontrado na revisão realizada pelos autores, que constatou metodologias 

inadequadas para estabelecer os custos desse tipo de unidade.  

A padronização dos métodos de análise, segundo os autores, poderá dar transparência 

às pesquisas que, atualmente, não apresentam padrões comparativos. Alguns dados foram 

detectados nos estudos: alto custo dos recursos humanos variando de 28% a 62,7% dos custos 

totais; custos relacionados ao paciente variaram de 59% a 99% dos custos totais e os não-

relacionados, de 1% a 34,4%, resultados que apresentam diferenças consideráveis entre o 

mínimo e o máximo.  

Uma das conclusões da revisão de Ricci de Araújo (et al., 2019) diz respeito ao peso da 

UTI no custo total de uma instituição de saúde, sendo que na Holanda e Europa essas unidades 

custam quase cinco vezes mais que as enfermarias, segundo Oostenbrink (et al., 2003, apud 

RICCI DE ARAÚJO et al. 2019). 

Para Luce e Rubenfeld (2002), a UTI é uma unidade ideal para redução de custos 

considerando-se que os cuidados críticos são caros; existe grande variação de práticas na terapia 

intensiva no final de vida; custo maior dos pacientes que falecem do que os que sobrevivem; 

alto custo de tratamento de manutenção de vida de pacientes graves e as possibilidades de se 

desenvolver estratégias para redução possíveis custos em UTI.   

Luce e Rubenfeld (2002) apontam que os custos de UTI chegam a 20% de todo o custo 

hospitalar, refletindo nos custos diários da unidade, por isso seria possível reduzir os custos 

reduzindo o tempo de pacientes nessas unidades, além disso, existe grande distinção de uso 

desse tipo de unidade, que chega a 3% a 25% numa mesma região. Os pacientes que morrem 

têm mais tempo de permanência e mais cuidados, medicamentos, insumos e profissionais do 

que os que sobrevivem, além disso; os custos de manutenção de vida pós-internação em UTI 

são frequentemente elevados do que os custos dos pacientes que faleceram antes da alta. Os 

autores ainda entendem que, se identificados, os tratamentos ineficazes poderiam ser evitados 

e, com isso, permitiram reduzir custos.    

Aung (et al., 2019) acrescentam que as UTI contabilizam de 20% a 30% dos custos dos 

com cuidados de um hospital, sendo a UTI responsável por 13% do gasto geral. Um leito do 

tipo custa três vezes mais que um de enfermaria. Nos últimos seis anos, os custos de UTI 

aumentaram 12% devido às novas tecnologias e mudanças epidemiológicas.  

O estudo de Aung (et al., 2019) foi realizado comparando-se custos de quatro unidades 

de UTI de um hospital universitário da Malásia. O trabalho concluiu que uma parcela de, 

aproximadamente, 10% dos pacientes de alto custo da UTI foi responsável por 1/3 dos custos 

totais da unidade de UTI e, em outro recorte, 60% dos gastos da unidade foram com os pacientes 
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de alto custo. Apesar dos altos custos, a taxa de mortalidade desses pacientes é de 19,2%, 

enquanto para os outros pacientes de UTI é de 9,3%.  

 Os altos custos de leitos de UTI e a inadequação dos métodos de avaliação de custos 

também ocorre no Canadá, onde 10% dos pacientes representam metade de custos da unidade, 

sendo considerados pacientes de alto custo e com menores chances de alta hospitalar 

(REARDON et al., 2018).  

Apesar da identificação dos diversos perfis de pacientes na unidade de terapia intensiva 

e seus respectivos custos, Reardon (et al., 2018) destacam que estudos sobre as comorbidades, 

sua gravidade e intervenções durante a hospitalização poderiam identificar alvos para uma 

estratégia de redução de custos.  

Relatório compilado de três consultorias (Aon, Mercer e Towers) aponta que o VCMH 

(Variação de Custos Médico-Hospitalares), em diversos países ficou acima da inflação, uma 

tendência mundial que resulta de fatores comuns, como: envelhecimento da população, 

aumento das doenças crônicas não-transmissíveis, inserção de novas tecnologias e 

procedimentos mais caros, judicialização, busca de serviços médicos inadequados, 

sobreutilização incentivada pelo modelo Fee For Service, uso de medicamentos de alto custo, 

entre outros (SILVA, 2018). 

Em suma, os dados apontam que, embora esses países possuam diferentes 

níveis de inflação geral e diferentes níveis de VCMH, todos enfrentam nos 

seus sistemas de saúde o problema do rápido crescimento dos custos médico-

hospitalares acima dos demais preços da economia. (SILVA, 2018, p. 4) 

A VCMH varia de 1,4 na Argentina até 6,3 na Grécia, sendo que “Brasil, a VCMH é, 

em média, 3,4 vezes maior do que a inflação da economia” (Silva, 2018, p. 4), contudo apesar 

de seguir a tendência mundial, o caso brasileiro requer o acréscimo de outras variantes, como a 

falta de critérios para a incorporação tecnológica, falta de coordenação entre os players do 

sistema, falta de foco na saúde preventiva, entre outros. 

Barcellos (2020) acrescenta que um dos fatores associados de oneração nas UTIs é o 

uso de Ventilação Mecânica (VM) invasiva, terapia indispensável para pacientes com 

insuficiência respiratória ou que perde a capacidade respiratória. O autor afirma que nos últimos 

anos o uso deste recurso aumentou, o que resultou em pacientes crônicos criticamente enfermos 

e caros para o sistema. 

Em estudo realizado por Barcellos (2020), que acompanhou 390 pacientes em 40 UTIs 

durante um único dia, a VM foi utilizada por 55,6% da amostra. O autor cita ainda que em 

outros estudos foram relatados que entre 5% e 20% dos pacientes de UTIs fizeram uso da VM, 
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sendo que 25% deles por mais de sete dias. Para Barcellos (2020), é “notória” a importância da 

otimização dos processos clínicos e utilização dos recursos hospitalares, devido ao aumento da 

demanda, dos custos e da complexidade de quadro dos pacientes. Defende o autor que é possível 

adequar a atuação da equipe, processos de cuidados e o equilíbrio financeiro. 

Para fazer a avaliação do grupo estudado, os pesquisadores utilizaram as seguintes 

variáveis: idade, sexo, causa da internação, diagnóstico na admissão, comorbidades, Simplified 

Acute Physiology Score (SAPS-3), permanência na UTI, dias de VM, reintubações, 

reinternações, óbito na UTI ou intra-hospitalar. A relevância do estudo de Barcellos (2020) está 

na identificação de fatores que se associam ao aumento de custo, o que permite traçar estratégias 

para o gerenciamento de recursos da saúde. 

Em estudo de caso realizado durantes dois anos em hospitais públicos da Irlanda, 

avaliou-se o custo de pacientes custeados por FFS versus os que recebiam tratamento no modelo 

de Capitation, em que o médico recebe pagamento fixo por atendimento que presta na unidade 

de terapia intensiva, sendo que os profissionais estavam cientes do tipo de modelo de 

remuneração de cada paciente. O corte do estudo considerou apenas casos de gastroenterologia 

e hepatologia, de janeiro de 2008 a dezembro de 2009 (SLATTERY et al., 2013). 

Segundo o autor, os custos de internação hospitalar foram semelhantes entre as duas 

categorias de pacientes (segurados e não segurados) num mesmo ambiente hospitalar, o que 

pode ajudar na redução de disparidades na utilização dos serviços. O Quadro 1 apresenta a 

compilação dos estudos sobre custos de UTI.  

 

 QUADRO 1 - Comparação de estudos sobre UTI  

AUTORES/ 

ANO 
TIPO DE ESTUDO RESULTADO 

Wilcox et al., 

2019 

Revisão pesquisas de custo e 

efetividade em UTI, que 

reuniu 97 estudos, 

publicados de 1993 a 2018. 

o objetivo era determinar o 

estado da arte dos estudos de 

custo-eficácia (quality-

adjusted life year -QALY). 

- Identificadas 156 taxas de custo-efetividade, que 

variaram de US$ 99.635 até US$ 879.539, sendo 

que alguns estudos apresentam taxas abaixo de US$ 

50 mil por ano, considerado aceitável; 

- Poucos estudos de custo-efetividade em UTI;  

- Crença de que os cuidados especializados são 

caros, o que prejudica a padronização de métodos; 

- Variedade de diagnósticos dificulta pesquisas 

isoladas de custo-benefício; 

 

Ricci de Araújo 

et al., 2019 
Revisão 

- Necessidade de padronização das metodologias de 

pesquisa para avaliação de custos em UTIs; 

- Discrepância de resultados; 

- Metodologias inadequadas para estabelecer os 

custos desse tipo de unidade; 

- Sugestão de padronização dos métodos de análise 

para dar transparência às pesquisas; 

- Falta de critérios comparativos; 
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- Alto custo dos recursos humanos variando de 28% 

a 62,7% dos custos totais;  

- Custos relacionados ao paciente variaram de 59% 

a 99% dos custos totais e os não-relacionados de 

1% a 34,4%; 

- Leitos de UTI custam quase cinco vezes mais que 

as enfermarias no custo total de uma instituição, 

Holanda e Europa. 

Luce e 

Rubenfeld, 2002 

Avaliação de taxa de 

mortalidade 

- UTI é uma unidade ideal para redução de custos; 

- Cuidados críticos são caros; 

- Grande variação de práticas na terapia intensiva 

no final de vida; 

- Custo maior dos pacientes que falecem do que os 

que sobrevivem;  

- Alto custo de tratamento de manutenção de vida 

de pacientes graves; 

- Possibilidades de se desenvolver estratégias para 

redução possíveis custos em UTI.   

 

Aung et al., 

2019 

Custos de UTI em hospital 

da Malásia 

- UTI respondem por de 20% a 30% dos custos de 

um hospital, sendo a UTI responsável por 13% do 

gasto geral; 

- Leito de UTI custa três vezes mais que um de 

enfermaria; 

- Nos últimos seis anos, os custos de UTI 

aumentaram 12% devido às novas tecnologias e 

mudanças epidemiológicas.  

- 10% dos pacientes da UTI foram responsáveis por 

1/3 dos custos totais da unidade e 60% dos gastos 

com hospital foram com os pacientes de alto custo;  

- Taxa de mortalidade é de 19,2%, enquanto para os 

outros pacientes de UTI é de 9,3%.  

 

Reardon et al., 

2018 
Custos de UTI no Canadá 

- Canadá tem altos custos de leitos de UTI e 

inadequação dos métodos de avaliação de custos; 

- 10% dos pacientes representam metade de custos 

da unidade; 

- > custo < chance de alta hospitalar; 

- Estudos poderiam identificar alvos para uma 

estratégia de redução de custos.  

 

Silva, 2018 
Variação de custos médico-

hospitalares 

- VCMH (Variação de custos médico-hospitalares) 

acima da inflação em diversos países; 

- Fatores comuns: envelhecimento, aumento das 

doenças crônicas não-transmissíveis, novas/caras 

tecnologias, judicialização, serviços médicos 

inadequados, sobreutilização no modelo Fee For 

Service, uso de medicamentos de alto custo etc.; 

- Rápido crescimento dos custos médico-

hospitalares acima dos demais preços da economia; 

- VCMH/Brasil, em média, 3,4 vezes maior do que 

a inflação. 

 

Barcellos, 2020 
Estudo de um dia em 40 

UTIs 

 

- Ventilação Mecânica (VM) onera UTI; 

- Uso aumentou com pacientes crônicos e caros; 

- 55,6% da amostra usou VM; 

- Necessário otimizar processos clínicos e a 

utilização de recursos hospitalares; 



28 

 

 

- É possível adequar a atuação da equipe, processos 

de cuidados e o equilíbrio financeiro; 

- Estudo identificou fatores de aumento de custo. 

 

Slattery et al., 

2013 

Estudo de caso realizado em 

dois hospitais públicos da 

Irlanda – FFS versus 

Capitation 

- Estudo considerou casos de gastroenterologia e 

hepatologia (GIH), de janeiro de 2008 a dezembro 

de 2009; 

-  Custos do FFS e Capitation foram semelhantes 

entre segurados e não segurados num mesmo 

hospital; 

 

Fonte: Wilcox et al. (2019); Luce e Rubenfeld (2002); Aung et al. (2019); Reardon et al. (2018); Silva 

(2018); Barcellos (2020), Slattery et al. (2013) (Adaptado pelo autor, 2021). 

 

As Unidades de Terapia Intensiva são espaços de alta complexidade, por isso para 

avaliar sua eficiência e gerar dados possíveis de serem comparados foram criados índices de 

prognóstico da situação de pacientes, como o Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

(Apache), o Simplified Acute Physiology Score (SAPS) e o Mortality Prediction Model (MPM). 

Neste trabalho, o foco é o sistema SAPS 3, que descreveremos no tópico seguinte. 

3.4 Escore de gravidade em UTI  

Os gestores em saúde têm como desafio garantir o melhor tratamento com melhor 

utilização dos recursos de uma UTI, com base no conhecimento do risco do paciente, por isso 

identificar a gravidade por meio de índices é essencial para se garantir o tratamento adequado 

(Dias et al., 2006). Para isso, foram criados índices de gravidade que permitem caracterizar os 

pacientes por meio de variáveis, como enfermidade, terapêutica, carga de trabalho e 

enfermagem.  

Os modelos de sistematização do status dos pacientes admitidos em UTI começaram a 

ser criados a partir da década de 1970, apesar da proposta do tratamento intensivo ter sido 

sistematizada por Florence Nightingale, na Guerra da Criméia em 1854. A categorização do 

estado de saúde do paciente oferece compreensão tanto da gravidade da doença quanto dos 

resultados da terapêutica. Consideram as autoras (DIAS et al., 2006) que a predição de 

resultados deve colaborar na tomada de decisões numa unidade intensiva. 

 Como um recurso caro e restrito, a UTI é indicada para três categorias de pacientes 

graves ou de risco, que podem ser descritos como pacientes com doença aguda reversível com 

baixa possibilidade de sobrevida sem a internação em UTI; pacientes com probabilidade de se 

tornarem agudamente enfermos necessitando de monitorização/observação e, por fim, pacientes 

com baixa probabilidade de sobrevida sem UTI, mas que podem se beneficiar do cuidado 

intensivo com sobrevida maior (DIAS et. al. 2006). 
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Para a abordagem dos diversos contextos de gravidade dos pacientes de UTI foram 

desenvolvidos Sistemas de Classificação de Pacientes (SCP), que são classificações numéricas 

que consideram as características do quadro do paciente e, por meio de notas, permitem avaliar 

as probabilidades de mortalidade e morbidade resultados do quadro patológico. A gravidade 

indica as alterações clínicas e laboratoriais existentes ou tipo e/ou número de procedimentos 

utilizados (NUNES, 2000, apud DIAS et al. 2006).  

Keegan e Soares (2016) afirmam que os escores e sistemas de prognóstico foram criados 

para quantificar a gravidade, avaliar seu prognóstico e direcionar intervenções terapêuticas na 

prática clínica, como a Escala de Coma de Glasgow, técnica desenvolvida pela Universidade 

de Glasgow, na Escócia, para avaliar traumatismo cranioencefálico permitindo a identificação 

de problemas neurológicos, a avaliação do nível de consciência e previsão de prognóstico. A 

Escala de Coma de Glasgow verifica a reatividade a estímulos, em que são observados 3 

parâmetros: abertura ocular, reação motora e resposta verbal.  

Alguns sistemas de escala de prognósticos foram desenvolvidos com fins específicos, 

como o Modelo para Doença Hepática Terminal ou MELD (Model for End Stage Liver Disease) 

e American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification, sempre com o objetivo 

de buscar a heterogeneidade na prática clínica intensiva e o aperfeiçoamento dos sistemas de 

prognósticos para unidade de alto custo e para pacientes com risco de morte (KEEGAN e 

SOARES, 2016).  

Segundo (KEEGAN e SOARES, 2016, p.4), o desenvolvimento de sistemas de 

prognósticos atende à demanda por controle de custos e comparação da qualidade do 

atendimento nas unidades de terapia intensiva em diversos hospitais. Os resultados oferecidos 

pelos sistemas – em maior ou menor precisão – permitem uma anamnese “indicando 

deficiências da instituição no desfecho clínico e enfatizando áreas passíveis de melhoria”.  

Há aspectos, inicialmente intangíveis, que podem se tornar positivos para a instituição 

que adota algum sistema de escore (KEEGAN e SOARES, 2016): 

a. possibilidade de selecionar provedores de saúde por meio das taxas de mortalidade 

ajustadas pela gravidade do quadro dos pacientes; 

b. dados claros de desempenho podem pesar positivamente nos processos de 

acreditação externa; 

c. possibilidade de comparação entre unidades de terapia intensiva da mesma 

instituição; 

d. acompanhamento da evolução da qualidade do cuidado oferecido ao longo do 

tempo; 
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e. possibilidade de avaliação dos resultados de novas terapêuticas ou modificações 

organizacionais visando melhoria na qualidade; 

f. identificação de coorte de pacientes de UTI com baixo risco de mortalidade que 

poderiam ser tratados em unidades semi-intensivas ou intermediárias; 

g. ajudar nas discussões sobre as tomadas de decisões ao final de vida; 

h. pesquisa de resultados referentes à UTI e estratificação de pacientes para entrada de 

estudos clínicos. 

Os autores destacam que apesar dos benefícios potenciais para uso em coortes, também 

existem limitações dos métodos, como uso para pacientes individuais e AUC (Area 

Under The Curve/áreas sob curva) de não mais que 0,9, que implica em imperfeições.  

Tranquitelli e Padilha (2007) destacam que, atualmente, os especialistas se esforçam 

para buscar formas e adaptar os métodos para avaliar amplamente os desfechos, superando as 

informações das variáveis mais convencionais, como mortalidade e duração da internação. 

Existem limitações, como o tempo despendido no registro/preenchimento das informações dos 

pacientes, que pode inviabilizar o uso do instrumento diante do intensivo trabalho dentro das 

UTIs, além disso, nem sempre o quadro complexo do paciente é coberto pelo sistema proposto, 

por isso métodos mais ágeis e flexíveis são bem-vindos. 

Silva Júnior (et al., 2010, p. 2) destaca que “desenvolvimento, validação e refinamento 

de índices prognósticos de pacientes gravemente enfermos” são importantes balizadores, pois 

por meio deles é possível estimar a mortalidade, corrigir erros e melhorar o desempenho da 

UTI. Esses índices registram problemas fisiológicos agudos e crônicos do paciente logo na 

admissão na unidade, com isso é possível fazer uma previsão do risco potencial de morte.  

 Os três sistemas de escore utilizados em unidade intensivas, inclusive com versões 

atualizadas, mas que mantêm o escopo da proposta original, são: Apache, o SAPS (Simplified 

Acute Physiology Score) e o MPM (Mortality Probability Model), que atualmente estão nas 

seguintes versões: APACHE IV, SAPS 3 e MPM 3.  

Os três foram desenvolvidos na década de 1980 para que previssem as possibilidades de 

mortalidade do paciente utilizando dados da fisiologia aguda, diagnóstico agudo, condições 

crônicas e saúde e características do índice no momento da internação na UTI. A diferença está 

no momento da coleta de dados, sendo o SAPS e o MPM usam dados da primeira hora da 

internação na UTI, o que reflete diretamente no seu resultado. O APACHE e MPM24 são 

calculados a partir dos dados das primeiras 24 horas da internação. Indiferente do modelo 

adotado e sua complexidade, o desempenho deles deve ser avaliado pela discriminação e 

calibração, que por sua vez é realizada estatisticamente. 
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Calibração é a mensuração de quão bom é o desempenho de um determinado 

modelo em uma variedade de mortalidades previstas. Esta avaliação é feita 

com utilização do teste estatístico Hosmer-Lemeshow goodness of fit, que é 

calculado pelo agrupamento de uma coorte de pacientes em decis de risco 

previsto e comparação das mortalidades observada e prevista ao longo dos 

decis para fornecer uma estatística de qui quadrado (KEEGAN e SOARES, 

2016, p. 2).  

A discriminação verifica a precisão de um modelo, ou seja, se houve diferença entre o 

resultado previsto e o obtido, quando mais próximo mais perfeita. A área sob a curva (AUC) 

permite medir a discriminação, que sendo perfeita tem AUC=1, já uma AUC= 0,5 indica que a 

predição não é melhor que o acaso (KEEGAN E SOARES, 2016) 

O SAPS 3 é escore de gravidade da doença mais utilizado nas UTIs brasileiras para 

avaliar desempenho e benchmarking, além de ser indicado pela AMIB (Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira). Os estudos de validação indicaram boa discriminação e variação na 

calibração “em subgrupos específicos de pacientes ou em estudos unicêntricos envolvendo uma 

população geral de UTI” (MORALEZ et al., 2017, p.8). 

O Sistema prognóstico SAPS 3 (Simplified Acute Physiology Score 3), em tradução 

livre: pontuação de fisiologia aguda simplificada, é composto por 20 variáveis de escore 

fisiológico agudo e avaliação de estado prévio. Juntas essas pontuações indicam a probabilidade 

de mortalidade dos pacientes admitidos em UTI.  

Tranquitelli e Padilha (2007) destacam que a primeira versão do SAPS saiu em 1984, 

objetivando ser um método mais simples que o Apache, com 14 variáveis: idade, frequência 

cardíaca, pressão arterial sistólica, temperatura, frequência respiratória ou ventilação mecânica, 

volume urinário em 24 horas, ureia sanguínea, hematócrito, leucócitos, glicose, potássio sérico, 

sódio sérico, bicarbonato de sódio e Escala de Coma de Glasgow; obtidas nas primeiras 24 

horas de admissão. As variáveis foram selecionadas por um consenso de especialistas. 

Em 1993 foi lançada uma nova versão, o SAPS 2 que passou por uma limitação de 

variáveis fisiológicas significantes para mortalidade, sendo validado num estudo com mais de 

13 mil pacientes em 137 UTIs de 12 países (TRANQUITELLI e PADILHA, 2007).  

A segunda versão SAPS 2 reúne 17 variáveis – 12 fisiológicas agudas (frequência 

cardíaca, pressão arterial sistólica, temperatura, fração inspirada de oxigênio, débito urinário, 

ureia sérica, leucócitos, potássio sérico, sódio sérico, bicarbonato sérico, bilirrubina e Escala de 

Coma de Glasgow), além disso, são consideradas as variáveis: idade, tipo de admissão (cirurgia 
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programada ou não ou internação clínica) e três variáveis de doença preexistente (aids, 

neoplasia metastática e neoplasia hematológica), segundo Tranquitelli e Padilha (2007). 

Pelo SAPS 2, instrumento considerado e validado internacionalmente, são considerados 

os piores dados das primeiras 24 horas de internação em UTI, sendo que quanto maior o 

resultado (escore) - soma da pontuação das variáveis – maior a gravidade, sendo possível 

estimar a probabilidade de sobrevida.  

Silva Júnior (et al., 2010) salienta que o SAPS 3, nova versão do índice foi publicada 

em 2005, foi baseado em uma coorte prospectiva com 16.784 doentes de todos os continentes. 

Ele busca entender o grau de comprometimento prévio do paciente com a doença, com isso 

estabelecendo a previsão de reestabelecimento ou morte. As 20 variáveis são divididas em 

demográficas, razões para admissão na UTI e fisiológicas, sendo conferidos pesos/valores para 

cada uma delas de acordo com a gravidade do distúrbio – menor valor 16 e maior 217 pontos.  

As variáveis fisiológicas que compõem o escore fisiológico agudo são: 

temperatura, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e respiratória, 

oxigenação, pH arterial, sódio, potássio, creatinina, bilirrubina, hematócrito, 

leucócitos, plaquetas e escala de coma de Glasgow (SILVA JÚNIOR et al., 

2010. p.2) 

Estudos de vários autores validaram o sistema SAPS em suas três versões em trabalhos 

calibrados para América Central e do Sul, o que permitiu o aprimoramento do índice de 

prognóstico, assim como se mostrou adequado em pesquisas europeias. Soares e Salluh (2006), 

em estudo que avaliou as versões SAPS2 e SAPS3, tiveram resultados positivos e destacaram 

que o este sistema de prognóstico foi incorporado em vários protocolos de pesquisa clínica 

dentro do ambiente de terapia intensiva.  

3.5 Materiais, Medicamentos e OPME 

Materiais, medicamentos e OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) 

representaram por 52,34 % da receita dos hospitais, percentual muito relevante para o custo do 

tratamento dentro de um hospital privado (ANAHP, 2020). 

As despesas com medicamentos, materiais, órteses, próteses e materiais especiais 

responderam por 26,06% das despesas dos hospitais ANAHP em 2019. Apesar de terem 

reduzidos 2,58% em relação ao ano de 2016, elas representam elevado valor nas contas dos 

hospitais (ANAHP, 2020) 

3.6 Gestão de Custos 

A gestão estratégica de custos é importante em todos os tipos de organizações, mas 

Kaplan (1997 apud KINUKAWA, 2019) afirma que as ferramentas tradicionais vêm gerando 
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distorções. Para manterem-se sustentáveis, as organizações precisam de sistemas operacionais 

de controle que realcem a melhoria de custos e de qualidade. Os autores afirmam (2005, p.262), 

que as clínicas e hospitais são organizações complexas com portfólio de serviços e produtos 

que não param de crescer, por isso, devem contar com uma “gestão de informações abrangente, 

integral, útil e precisa para as tomadas de decisões.” 

Em seu trabalho sobre gestão em saúde, Kinukawa (2019) ainda destaca: 

gestão estratégica de custos pode ser definida como a integração entre os 

processos de gestão de custos e de gestão da organização para o cumprimento 

da sua missão com sustentabilidade econômica, ambiental e social. Ela apoia 

às áreas da instituição a tomarem a melhor decisão (KINUKAWA, 2019, 

p.57). 

O autor salienta que a apuração dos custos tem como objetivos: análise de resultados, 

ganhos de produtividade, formulação de preços, gestão de negociações de pacotes de diárias 

globais e de procedimentos cirúrgicos e uso do DRG (Diagnosis Related Group); oferta de 

novos serviços ou produtos (diretrizes, protocolos, receitas, custos, despesas, resultado); 

modernização dos atuais produtos e serviços; análise de viabilidade econômica dos 

investimentos e avaliação dos estoques da instituição. 

O sistema de custeio reúne uma série de outros conceitos – receita, custos, despesas, 

perdas, investimentos, ganhos, gastos, desembolsos, além disso, é preciso ainda estabelecer a 

classificação dos custos, que pode ser ‘quanto à ocorrência’, à ‘alocação ao produto’ e ao 

‘volume transacionado’. 

Os conceitos a seguir são de Martins (2003) e Cardoso et al. (2016), ambos citadas por 

Kinukawa (2019): 

✓ Receitas: geração de recursos provenientes da venda de mercadorias e prestação 

de serviços, entre outros, aumentando o caixa ou as contas a receber, por isso 

são considerados os ingressos de recursos para o patrimônio seja por bens ou 

direitos; 

✓ Custos: gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens 

ou serviços;  

✓ Despesas: Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção 

de receitas; 

✓ Perda: Bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária;  

✓ Investimentos: Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a períodos futuros;  
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✓ Ganhos: São bens ou serviços obtidos de forma anormal ou involuntária 

(extraordinários); 

✓ Gastos: Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera desembolso;  

✓ Desembolsos: Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço.  

 

Os custos podem ser classificados quando à ocorrência (custos básicos, de 

transformação, custo fabril, custo dos produtos fabricados e custo dos produtos vendidos). A 

segunda classificação é com relação à alocação do produto, que significa que podem ser 

diretamente relacionados ao produto ou serviço e os indiretos, que precisam ser rateados por 

meio de critérios pré-estabelecidos. 

Com relação ao volume, terceira categoria de custos, existem os variáveis e fixos, sendo 

que os custos variáveis mantêm relação de causa e efeito, como volume de materiais e 

medicamentos usados em cirurgias, por exemplo. Os custos fixos independem do volume 

produzido, pois estão mais ligados à estrutura física, prédios, aluguéis, salários etc. 

Estudo com 106 hospitais pertencentes ao banco de dados da Planisa, consultoria 

especializada em segmento da saúde, indicou que o custo diário médio de um leito de UTI foi 

R$ 2.234,00 em 2019. Das instituições avaliadas, 54% eram administradas por Organizações 

Sociais de Saúde, 33% filantrópicas, 7% privados e 6% públicas de administração direta 

(PLANISA, 2020). Por tipo de organização, os custos médios por dia encontrados foram, em 

ordem crescente de valores: 35 hospitais filantrópicos com custo por dia de R$ 1.470; 57 

Organizações Sociais de Saúde com custo de R$ 1.934; seis hospitais públicos de administração 

direta com custo diário de R$ 3.443 e, por fim, oito privados com fins lucrativos com custo de 

R$ 2.836 (CARNIELO, 2020; VIERA, et al. 2021).  

Pelo Sistema DataSUS, do Ministério da Saúde, em 2020 foram pagas 6.676.777 diárias 

de UTI com custo médio diário de R$ 665,73, sendo que o valor pago foi de R$ 

4.444.943.629,00 (MINISTÉRIO DA SAÚDE/DATASUS, 2021).  

3.7 Desafios da gestão 

Atualmente, várias propostas são feitas com o objetivo de resolver ou, pelo menos, 

controlar o grande problema da gestão na área da saúde: reduzir ou conter custos ao mesmo 

tempo em que a melhoria contínua da qualidade é promovida. A Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) é um dos setores mais importantes do hospital, local onde as mudanças são essenciais, 

por isso se procuram modelos em que medicina baseada em evidência, a utilização de rotinas e 

protocolos em UTI convivam com o conceito de gestão.  
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Cabe ao líder tornar o setor um modelo de unidade de negócios, preocupando-se com 

aspectos financeiros, segurança, qualidade, educação e inovação no atendimento ao cliente 

interno e externo, diante de um cenário de crescentes custos em saúde, em decorrência da 

prevalência de doenças crônicas; o aumento da expectativa de vida; o envelhecimento da 

população e a incorporação de tecnologias em saúde - o que resulta em procedimentos cada vez 

mais complexos e caros (OMS, 2018).  

Diante disso, há consenso sobre a necessidade de revisão do modelo de remuneração de 

prestadores de serviços, que privilegiem a qualidade e não o volume de procedimentos 

executados que é atualmente predominante no Brasil (MENDES, 2009; ALMEIDA et al., 2011; 

OMS, 2018).  

O objetivo primeiro da medicina é de salvaguardar a saúde humana, contudo o contexto 

econômico local e mundial exige que os processos sejam otimizados e os recursos utilizados de 

forma holística, não apenas sob o foco do custo, mas considerando a eficácia, a eficiência e o 

uso apropriado (DIAS et al., 2006; ANTUNES, 2003). 

A gestão na área da saúde procura solução para crescentes desafios: associar qualidade 

de atendimento à redução ou pelo menos controle de custos cada vez mais altos, não 

necessariamente associados à excelência. Como setor de alta complexidade, que exige 

investimentos elevados e recursos humanos especializados, a Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) tornou-se foco de atenção dos gestores do setor.  

Proporcionar qualidade de atendimento aos pacientes da UTI é um desafio 

profissional para quem gerencia a área de recursos humanos da enfermagem, 

pois dimensionar pessoal é realizar a previsão da quantidade de funcionários 

por categoria, suprindo as necessidades de assistência qualificada, prestada 

direta ou indiretamente aos pacientes (DIAS et al., 2006, p.2).  

Neste contexto é que surge o problema de pesquisa do estudo: Independente dos 

diversos modelos de remuneração dos prestadores de serviços de saúde existentes no Brasil, os 

valores cobrados das diárias de UTIs adulto são muito elevados, pois, atendem pacientes graves 

initerruptamente, ou seja, de alta complexidade assistencial, com grande parcela na 

sustentabilidade econômico-financeira nos planos de saúde do país. Um dos fatores 

determinantes nos preços dessas diárias de UTI são os custos sejam eles, diretos, indiretos, 

variáveis como materiais e medicamentos hospitalares e fixos, mas todos destinados a suprir a 

necessidade dos pacientes. 
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4. MÉTODO 

Método é o caminho utilizado para a realização de uma pesquisa e a metodologia o 

estudo do método, ou seja, corpo de regras e procedimentos estabelecidos para realizar uma 

pesquisa. Já a ciência é conjunto de conhecimentos precisos e ordenados em determinada área 

do saber. Juntos, método e ciência geram o que chamamos de conhecimento. 

Minayo (2010, apud CARVALHO, et al., 2019, p. 62) afirma que a metodologia 

descreve formalmente os métodos e técnicas utilizados na pesquisa, além das “conexões e a 

leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico e de seus objetos de estudo”. 

Este Trabalho Aplicado se formaliza como pesquisa descritiva-exploratória, pois 

delimita-se ao estudo de uma unidade de UTI de um hospital particular no Brasil (YIN, 2005), 

com foco nos custos médios diários de materiais e medicamentos de três modelos de 

remuneração: Capitation, Diária Global e Fee For Service. 

4.1 Características 

Esta pesquisa é de natureza Aplicada pois visa gerar conhecimento respondendo à 

problemas específicos, que estão presentes em instituições, organizações, grupos ou atores 

sociais. Thiollent (2009) afirma que esse tipo de pesquisa responde às demandas de clientes, 

atores, sociais ou instituições na busca de diagnósticos, identificação de problemas e elaboração 

de soluções.  

A pesquisa quantitativa caracteriza-se pela previsão, dados e/ou questionários, parte de 

questões/ realidades e problemas existentes; tem informação numérica, testa teorias e hipóteses; 

o tamanho da amostra é importante para garantir a confiabilidade de dados; análise objetiva e 

usa como modelo de análise testes estatísticos e matemáticos (HOWICK, 2014).  

A abordagem quantitativa foi escolhida, pois os dados foram coletados em base de dados 

oficiais de um hospital particular brasileiro, que são registrados em dois sistemas utilizados pela 

instituição. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa quantitativa baseia-se no pensamento 

positivista lógico, que por sua vez nasceu para se contrapor à teologia e metafísica, por meio 

do raciocínio dedutivo, regras lógicas e atributos mensuráveis da experiência humana. 

Na mesma direção, Fonseca (2002) acrescenta que os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser dimensionados e observados objetivamente à luz do positivismo. Esse 

tipo de pesquisa utiliza a matemática, estatística e outras ferramentas consideradas exatas para 

descrever variáveis. 

 Os dados obtidos também foram reavaliados por meio de procedimentos estatísticos, 

como forma de confirmar hipóteses ou refutá-las. Roesch (1996) afirma que a análise estatística 
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permite que se calculem médias, percentagens e se verifique significância estatística e outras 

análises multivariadas, como regressão múltipla ou análise fatorial. Esse tratamento de dados 

abre um leque de possibilidade para se extrair sentido dos dados, testar hipóteses e indicar as 

correlações entre resultados, subgrupos e variáveis.   

A análise estatística foi realizada com software Python, sendo os dados paramétricos 

comparados por meio de Teste z para amostras independentes e apresentados como média. A 

contribuição relativa das variáveis individuais para o custo médio diário da UTI foi explorada 

usando-se análise bivariada e multivariada. Analisou-se como o custo médio diário de materiais 

e medicamentos das UTIs são influenciados pelas variáveis: SAPS3, TMP, idade média, tipo 

de admissão, tipo de desfecho e ventilação mecânica. O P < 0,05 foi considerado para 

representar significância estatística. 

Os dados deste trabalho foram caracterizados como secundários, porque não foram 

coletados pelo autor, mas fornecidos por instituição hospitalar privada nacional.  Também foi 

um trabalho Ex-post-facto, realizado após os fatos, com um ano de período de estudo.  

Este trabalho teve objetivo descritivo e exploratório, proporcionando familiaridade com 

o problema, de forma a torná-lo mais explícito e criar hipóteses, sendo seu planejamento 

flexível (GIL, 2007). A Introdução e Referencial Teórico foram realizados com pesquisa 

bibliográfica com a finalidade de descrever os fatos e fenômenos. 

Com o objetivo de definir uma única variável em três modelos de remuneração (Fee For 

Service, Diária Global e Capitation), a temporalidade escolhida de abordagem foi transversal 

retrospectiva, que por sua vez “avalia a mesma variável numa única mensuração, em grupos 

diferentes de sujeitos” (APOLLINÁRIO, 2004, apud CARVALHO et al. 2019, p. 151). 

4.2 Método para obtenção de dados 

 Nesta pesquisa foi considerado o princípio da triangulação com o objetivo de comparar 

as diversas fontes de informação e garantir qualidade e credibilidade à análise. As principais 

fontes utilizadas para as buscas foram: 

✓ O acervo integrado da biblioteca da Fundação Getulio Vargas (FGV) composto 

por diversas bases de dados mundiais em saúde, para obtenção de artigos em 

periódicos científicos, teses e dissertações;  

✓ Organizações nacionais e internacionais como Organização Mundial da Saúde 

(OMS), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Saúde (MS), secretarias estaduais 

e municipais de Saúde;  



38 

 

 

✓ Sociedades e associações referências em saúde, como a Associação de Medicina 

Intensiva Brasileira (AMIB), Associação Nacional de Hospitais Privado 

(ANAHP), etc. 

✓ Revistas nacionais e internacionais especializadas em UTI, como a “Revista 

Brasileira de Terapia Intensiva” (RBTI), “Critical Care Medicine” (CCM), 

“ICU Management & Practice” (ICUM&P) e “Intensive Care Medicine” (ICM).  

Em todas as buscas foram adotados os descritores: Unidade de Terapia Intensiva, custo 

de paciente, custo do tratamento, modelos de remuneração e modelos de pagamento. Eles foram 

utilizados de maneira isolada e combinada nas línguas portuguesa e inglesa.  

Foram encontrados 1.405 artigos sendo que 426 eram duplicados, 20 não-científicos, 

131 descartados e 766 estavam fora do escopo da pesquisa, ou seja, 62 artigos foram 

considerados aderentes ao tema. A pesquisa não foi restrita a nenhum período específico, uma 

vez que procurou-se identificar os estudos mais relevantes sobre o assunto em qualquer época 

de publicação. 

4.3 População e Amostra 

Tratou-se de uma amostra de conveniência, sendo a população composta por prontuários 

de pacientes maiores de 12 anos, admitidos na Unidade de Terapia Intensiva no período de 12 

meses, entre janeiro de 2019 até dezembro de 2019.  

4.4 Detalhamento do plano de obtenção de dados 

A pesquisa foi realizada em um hospital particular de grande porte com fins lucrativos, 

que atende pacientes por meio de operadoras de saúde ou de pagamento direto do serviço 

prestado. Os modelos de remuneração estudados (Fee For Service, Diária Global e Capitation) 

são os pactuados entre a operadora e o hospital. A unidade de negócio escolhida para o estudo 

foi a Unidade de Terapia Intensiva Adulto.  

A coleta dos dados ocorreu em duas etapas: a primeira em setembro de 2020 e, depois, 

em janeiro de 2021 com duração de 6 (seis) meses, após aprovação do projeto pelo Comitê de 

Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPH/FGV) sob o parecer nº 

136/2020.  

Utilizou-se dois softwares implantados no hospital para a obtenção dos dados. O 

primeiro foi o Sistema Philips Tasy, software de gestão hospitalar; e o segundo foi o Sistema 

Epimed Monitor UTI, que é o sistema de gestão e análise de indicadores utilizados na Unidade 

de Terapia Intensiva Adulto do hospital.  
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A amostra-base original da Epimed foi de 3.435 pacientes e 13.096 diárias, contudo ao 

se cruzar os registros com outro sistema foram retirados 46 registros do total, por falta de 

informações sobre custos.  Com isso, a amostra inicial foi de 3.389 pacientes com 12.788 diárias 

remuneradas pelos sistemas Capitation (523 diárias/4,09%), Diária Global (3.626/28,35%) e 

Fee For Service (8.639/67,56%). Com isso, a amostra inicial foi de 3.389 pacientes com 12.788 

diárias, que foram pagas pelos sistemas Fee For Service, Capitation ou Diária Global. Os dados 

foram armazenados em nuvem, somente o pesquisador teve acesso e não houve criptografia.  

Quanto à confidencialidade e anonimização dos dados, não foram identificados os 

pacientes, uma vez que foram analisadas apenas informações referentes aos grupos dos 

diferentes modelos de remuneração, como tipo de admissão, tipo de desfecho, número de 

diárias, tempo de permanência, faixa etária, idade média, escore de gravidade e custos médios 

diários de materiais e medicamentos hospitalares. A coleta de dados foi realizada nas bases 

oficiais do hospital, não houve entrevistados nesta pesquisa.  

4.5 Detalhamento dos métodos para análise dos dados  

Nas diversas análises foram utilizados o indicador de custo médio diário de materiais 

e medicamentos em UTI de cada um dos três modelos de remuneração existentes na unidade. 

Esse cálculo foi realizado por meio da divisão do custo total dos materiais e medicamentos 

hospitalares utilizados pelos grupos de pacientes na UTI, prescritos pelas equipes médicas e 

multidisciplinares. O total foi dividido pela quantidade de diárias no período. Este é o padrão 

de cálculo oficial do hospital. As análises exploratórias dos dados foram complementadas por 

testes de hipótese realizados para comparar as diferenças estatística dos custos médios diários. 

4.6 Variáveis utilizadas 

Durante o processo foram identificadas variáveis independentes – tipo de admissão na 

unidade, tipo de desfecho, faixa etária, escore de gravidade, tempo médio de permanência e 

utilização de ventilação mecânica-, que se mostraram influentes no custo médio diário de 

materiais e medicamentos de UTI nos três modelos de remuneração.   

4.7 Tratamento da amostra 

Foram realizados recortes para se chegar à amostra inicial, com a retirada dos pacientes 

com admissão cirúrgica e pacientes que faleceram, por resultarem em custos que 

desequilibravam a amostra. Os pacientes cirúrgicos apresentavam custos médios diários de 

materiais e medicamentos muito elevadas. E os pacientes que faleceram também apresentavam 

valores mais elevados de diária média. Os recortes são apresentados a seguir do item 4.71 ao 

item 4.73. 
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4.8 Amostra total 

Inicialmente, a amostra total era de 12.788 diárias de pacientes de todos os tipos de 

admissão, idade média de 58 anos, escore médio SAPS 3 de 40,0; tempo médio de permanência 

de 3,43 dias e custo médio diário de R$ 507,27, considerando-se apenas os materiais 

hospitalares e medicamentos. Conforme dados em Tabela 1 

 

TABELA 1 - Amostra total  

Modelo  Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 79 523 4,09% 83 5,62 49,22 755,60 

Diária Global 950 3.626 28,35% 59 3,49 40,33 564,21 

Fee For Service 2.360 8.639 67,56% 56 3,33 39,55 468,34 

Total Geral 3.389 12.788 100,00% 58 3,43 40,01 507,27 

        

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

Os modelos de remuneração apresentaram diferenças de até 61%, que inviabilizaram a 

comparação, por isso, foi realizado um novo corte para se entender se os tipos de admissão 

poderiam impactar a diária, o que indicou que os gastos de pacientes cirúrgicos eram maiores 

e em menor quantidade (R$ 670/ 9,78% da amostra) do que os clínicos (R$ 489,62, 90,22% da 

amostra), por isso foram mantidos apenas as admissões clínicas.  

Ambos os tipos de admissão têm idade média e tempo médio de permanência 

semelhante, mas custo médio de materiais e medicamentos é menor 26,9% para pacientes 

clínicos em relação aos cirúrgicos, assim como os escores de gravidade são menores nas 

admissões cirúrgicas em relação às clínicas (Tabela 2), por isso não seria adequado comparar 

grupos distintos e a opção foi tornar a amostra mais homogênea.   

TABELA 2 - Amostra total por tipo de admissão 

Entrada Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Cirurgia  329 1.251 9,78% 60    3,38  29,09 670,01 

Clínica 3.060 11.537 90,22% 57    3,44  41,22 489,62 

Total Geral 3.389 12.788 100,00% 58    3,43  40,01 507,27 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

Apesar das admissões clínicas serem maioria no total, foi necessário cruzar as entradas 

por modelo de remuneração, para atender o objetivo final deste trabalho que é de comparar três 
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modelos de remuneração. Caso as admissões clínicas não fossem representativas em todos os 

modelos, não seria possível fazer comparações.  

Verificou-se também que os custos médios diários de materiais e medicamentos são 

menores nas admissões clínicas do que nas cirúrgicas. O resultado das variáveis: modelo de 

remuneração, tipo de admissão e percentual das respectivas admissões na amostra final 

indicaram ser adequado o recorte realizado.  

Os pacientes clínicos representaram 86,81%, 90,43% e 90,33% nos modelos Capitation, 

Diária Global e Fee For Service, respectivamente, conforme Tabela 3  

TABELA 3 - Tipo de entrada por modelo de remuneração 

MODELO e  

Tipo de Entrada 

Pacientes Diária Diária 

% 

Idade 

Média 

TMP SAPS3 Custo/Dia 

CAPITATION 79 523 4,09% 83 5,62 49,22 755,60 

Cirurgia  24 69 13,19% 75 2,76 35,68 922,93 

Clínica 56 454 86,81% 86 6,68 54,19 730,17 

DIÁRIA GLOBAL 950 3.626 28,35% 59 3,49 40,33 564,21 

Cirurgia  98 347 9,57% 59 3,24 29,13 800,56 

Clínica 852 3.279 90,43% 59 3,52 41,62 539,20 

FEE FOR SERVICE 2.360 8.639 67,56% 56 3,33 39,55 468,34 

Cirurgia  207 835 9,67% 58 3,51 28,39 594,86 

Clínica 2.153 7.804 90,33% 56 3,31 40,68 454,80 

Total Geral 3.389 12.788 100,00% 58 3,43 40,01 507,27 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

Definidas as variáveis: pacientes clínicos, a avaliação seguinte recaiu sobre o tipo de 

desfecho, que tem apenas duas possibilidades em unidade de terapia intensiva, ou seja, alta ou 

óbito.  

4.8.1 Tipo de desfecho: alta ou óbito  

Neste recorte da amostra por tipo de desfecho ou saída foi retirado o contingente de 

pacientes que faleceram na UTI, que desequilibrava a amostra devido às diferenças de idade 

média, tempo médio de permanência, escore de gravidade e custo médio diário. Pacientes mais 

graves exigem mais intervenções, procedimentos, medicamentos, materiais e dedicação de 

pessoal, por isso, o custo médio diário de medicamentos e materiais de um paciente que faleceu 

é R$ 1.311,01, enquanto o de um paciente que teve alta é de R$ 400,54, diferença de 227%, 

além disso, o tempo médio de permanência o primeiro é 8,82 contra 3,17 dias dos que tiveram 

alta.   
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Outro fator relevante é que a alta representa 88,28% dos casos, enquanto o óbito é de 

11,71%. Já o escore de gravidade SAPS 3 médio dos pacientes que tiveram alta é de 39,25 e o 

de óbitos é de 55,93, conforme Tabela 4. 

TABELA 4 - Tipo de desfecho 

Tipo de Saída Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS 3 Custo/Dia 

Alta 3.281 11.289 88,28% 56 3,17 39,25 400,54 

Óbito 108 1.499 11,72% 80 8,82 55,93 1.311,01 

Total Geral 3.389 12.788 100,00% 58 3,43 40,01 507,27 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

Na Tabela 5 confirma-se que o percentual de pacientes que receberam alta é 

significativo nos três modelos de remuneração estudados: Capitation (67,69%), Diária Global 

(85,41%) e Fee For Service (90,73%), condição necessária para os objetivos do trabalho. Os 

valores médios de diários de pacientes que tiveram alta são menores que os de pacientes que 

faleceram, assim como a gravidade dos casos clínicos é menor que dos óbitos, por isso optou-

se por esse recorte para a análise dos dados. Conforme Tabela 5 seguir. 

TABELA 5 - Tipo de desfecho por modelo de remuneração 

MODELO e 

Tipo de Desfecho 

Pacientes Diária Diária 

% 

Idade 

Média 

TMP SAPS3 Custo/Dia 

CAPITATION 79 523 4,09% 83 5,62 49,22 755,60 

Alta 63 354 67,69% 81 5,06 45,93 665,81 

Óbito 16 169 32,31% 89 7,35 59,22 943,67 

DIÁRIA GLOBAL 950 3.626 28,35% 59 3,49 40,33 564,21 

Alta 919 3.097 85,41% 58 3,14 39,60 363,31 

Óbito 31 529 14,59% 78 10,2 54,15 1.740,38 

FEE FOR SERVICE 2.360 8.639 67,56% 56 3,33 39,55 468,34 

Alta 2.299 7.838 90,73% 55 3,14 38,93 403,28 

Óbito  61 801 9,27% 80 8,43 56,11 1.104,95 

Total Geral 3.389 12.788 100,00% 58 3,43 40,01 507,27 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

4.8.2 Outliers 

Este trabalho deve obter dois tipos de resultados: sendo o primeiro com todos os dados 

do estudo e o segundo sem os outliers. Isso será realizado com o uso do diagrama de caixa 

(boxplot) ferramenta de análise da estatística descritiva utilizada para analisar dados. 
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5. RESULTADOS 

Neste tópico serão apresentados os dados gerais dos pacientes que foram admitidos em 

UTI adulto durante o período de 12 meses, entre janeiro de 2019 até dezembro de 2019, em um 

hospital particular brasileiro. O grupo inicial de trabalho excluiu os pacientes cirúrgicos e 

falecidos, sendo considerada a amostra inicial de 10.183 diárias.  

5.1 Pacientes clínicos e vivos 

A exclusão dos pacientes que tiveram admissão cirúrgica e dos pacientes que morreram 

devido ao alto custo dos mesmos tornou a amostra homogênea e, ainda, representativa: 

pacientes clínicos que tiveram alta (vivos) são 79,63% do total, ou seja, são 10.183 do total de 

12.788 diárias. 

Neste recorte, os modelos Diária Global e Fee For Service apresentaram idade média, 

gravidade e tempo de permanência semelhantes, mas o primeiro modelo teve custo médio diário 

8% menor (R$ 358,15 contra R$ 391,09). A hipótese é de que houve maior controle sobre a 

utilização dos materiais e medicamentos pela gestão do hospital no modelo Diária Global, pois 

são cobrados valores de diárias fixas da permanência do paciente na UTI. 

O modelo Capitation atende o grupo de pacientes com idade média, SAPS 3, tempo 

médio de permanência e custo diário maiores, mas representou o menor percentual da amostra. 

A elevada faixa etária dessa amostra resulta em pacientes mais graves e que ficam mais tempo 

internados, alterando totalmente os resultados do grupo. O Capitation teve 2,92% de toda a 

amostra considerada – 42 pacientes e 297 diárias do total –, por isso é inadequada a comparação 

com os outros dois modelos de remuneração da amostra, de acordo com Tabela 6. 

TABELA 6 - Pacientes clínicos e vivos por modelo de remuneração  

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 42 297 2,92% 84 6,32 51,57 689,57 

Diária Global 824 2.830 27,79% 58 3,19 40,93 358,15 

Fee For Service 
2.096 7.056 69,29% 

55 3,11 40,04 391,09 

Total Geral 2.962 10.183 100,00% 56 3,18 40,45 390,64 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.2 Pacientes clínicos, vivos e faixa etária 

A amostra de pacientes clínicos, vivos e por modelos de remuneração permitiu a visão 

geral, mas para refinamento das informações foram incorporadas variáveis de faixa etária 

divididas da seguinte forma: menores de 18 anos (< 18 anos); maiores que 18 e menores que 

40 anos (> 18 anos e < 40); maiores que 40 e menores que 50 anos (> 40 anos e < 50); maiores 
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que 50 e menores que 60 anos (> 50 anos e < 60); maiores que 60 e menores que 70 anos (> 60 

anos e < 70); maiores que 70 e menores que 80 anos (> 70 anos e < 80) e maiores que 80 anos 

(> 80 anos). A divisão permitiu se relacionar as faixas etárias às variáveis: total e percentual de 

diárias por faixa etária, Tempo Médio de Permanência (TMP), SAPS 3 e custos médios diários 

de materiais hospitalares e medicamentos. 

Observou-se que quanto maiores as faixas etárias, maior o tempo de permanência na 

unidade, além serem também maiores os escores de gravidade e custo médio diário. Esse 

escalonamento é esperado numa UTI, o que indicou que a amostra é adequada para comparação. 

Esses dados permitiram também inferir uma correlação entre as variáveis idade média, TMP, 

gravidade e custo com outras possibilidades de investigação. 

As faixas etárias mais representativas foram: 79,09% dos pacientes > 40 anos; 66,9% 

dos pacientes > 50 anos; 53,2% dos pacientes > 60 anos; São 39,9% dos pacientes > 70 anos. 

A população menor 40 anos (20,91% dos pacientes) foi minoria na UTI. Os dados estão na 

Tabela 7. 

 

TABELA 7 - Faixas Etárias da amostra 

FAIXAS ETÁRIAS Pacientes Diária Diária % Idade média TMP SAPS3 Custo/Dia 

< 18 anos 66 148 1,45% 16 2,24 32,32 193,97 

> 18 anos e < 40 736 1.981 19,45% 31 2,55 32,45 345,49 

> 40 anos e < 50 438 1.237 12,15% 44 2,65 36,83 345,61 

> 50 anos e < 60 428 1.400 13,75% 54 3,03 37,64 380,11 

> 60 anos e < 70 377 1.357 13,33% 65 3,33 41,65 402,05 

> 70 anos e < 80 433 1.725 16,94% 75 3,59 47,14 413,37 

> 80 anos 485 2.335 22,93% 87 4,29 51,58 448,17 

Total Geral 2.962 10.183 100,00% 56 3,18 40,45 390,64 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.2.1 Pacientes clínicos, vivos acima de 40 anos 

Os pacientes mais jovens foram retirados para permitir o agrupamento de idades, tempo 

de permanência e gravidades semelhantes na amostra acima de 40 anos, que ficou com 79% 

dos doentes, percentual considerável do total. Contudo, a possibilidade de comparação entre 

modelos ocorreu somente entre Diária Global e Fee For Service.   

Na comparação de custos entre modelos, a Diária Global (R$ 357,16) apresentou 12,9% 

menor que o Fee For Service (R$ 410,05), apesar de terem idade média, tempo de permanência 

e gravidades semelhantes, conforme Tabela 8. Essa diferença também sugere controle por parte 
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dos gestores do hospital sobre insumos (materiais e medicamentos hospitalares) utilizados na 

Diária Global. Esta hipótese é a mesma considerada na Tabela 6. 

O modelo Capitation teve a idade média, o escore de gravidade SAPS 3, o tempo médio 

de permanência e custo médio diário maiores em relação aos outros dois modelos. Diante dessas 

variações, percebeu-se que a idade, a permanência e a gravidade dos pacientes elevam o custo 

médio diário de materiais e medicamentos nesta faixa etária. 

TABELA 8 - Pacientes clínicos e vivos acima de 40 anos  

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 42 297 3,69% 84 6,32 51,57 689,57 

Diária Global 632 2.284 28,36% 66 3,35 43,43 357,16 

Fee For Service 
1.486 5.473 67,95% 

65 3,36 43,03 410,05 

Total Geral 2.160 8.054 100,00% 66 3,41 43,32 405,36 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

5.2.2 Pacientes clínicos, vivos, acima de 50 anos 

A amostra acima de 50 anos representou 66,9% do total de pacientes, sendo adequado 

comparar os modelos Diária Global e Fee For Service, que apresentavam idade, TMP e SAPS3 

próximos, mas com custos variando 12,72% (R$ 366,83 do Diária Global versus R$ 420,28 do 

Fee For Service), o que reforçou o resultado obtido no tópico anterior. A subamostra do 

Capitation foi de apenas 4,36% do total, além de ter idade média, TPM, SAPS 3 e custos mais 

altos. Novamente, a hipótese foi de que no sistema Diária Global o controle dos custos de 

materiais e medicamentos foi realizado de forma efetiva. Dados na Tabela 9.   

TABELA 9 - Pacientes clínicos e vivos acima de 50 anos  

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 42 297 4,36% 84 6,32 51,57 689,57 

Diária Global 523 2.016 29,57% 70 3,57 44,82 366,83 

Fee For Service 
1.157 4.504 66,07% 

71 3,51 44,72 420,28 

Total Geral 1.722 6.817 100,00% 71 3,60 44,92 416,20 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

5.2.3 Pacientes clínicos, vivos, acima de 60 anos 

Neste recorte foram filtrados os pacientes acima de 60 anos, que corresponderam a 

53,2% da amostra, o que indicou a parcela adequada para estudo. Os modelos Diária Global e 

Fee For Service apresentaram idade média, TMP e SAPS 3 semelhantes, mas o primeiro tem 

custo médio diário de R$ 381,57 (9,78% menor) que o segundo (R$ 422,93), o que, mais uma 
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vez, pode indicar maior controle de insumos (materiais e medicamentos) realizado pelo 

hospital, devido ao tipo de modelo de remuneração.  

A amostra Capitation tem resultados diferentes, ou seja, pacientes mais idosos, que 

ficam mais tempo internados na unidade e com quadro mais grave. Essas mesmas variações 

encontradas nas outras faixas etárias demonstram que o custo médio da diária (materiais e 

medicamentos) foi maior para pacientes com essas características, conforme Tabela 10. 

TABELA 10 - Pacientes clínicos e vivos acima de 60 anos  

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 41 291 5,37% 85 6,33 51,91 698,45 

Diária Global 392 1.598 29,50% 76 3,80 47,43 381,57 

Fee For Service 
862 3.528 65,13% 

76 3,66 46,97 422,93 

Total Geral 1.294 5.417 100,00% 76 3,78 47,27 425,53 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

5.2.4 Pacientes Clínicos, Vivos, acima de 70 Anos 

Os pacientes acima de 70 anos representaram 39,9%, sendo que 9,57% é a diferença de 

custo médio diário de insumos entre Diária Global (R$ 389,17) e Fee For Service (R$ 430,34), 

conforma Tabela 11. Nos dois modelos (DG e FFS), as variáveis idade média, TMP e gravidade 

são semelhantes.  

No modelo Capitation se repete o desempenho de outras faixas etárias. Mais uma vez, 

é sugerida a hipótese de maior controle sobre utilização de materiais e medicamentos no modelo 

de remuneração Diária Global. 

TABELA 11 - Pacientes clínicos e vivos acima de 70 anos  

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 39 274 6,75% 86 6,23 52,18 648,81 

Diária Global 274 1.154 28,42% 81 3,90 49,38 389,17 

Fee For Service 604 2.632 64,83% 81 3,84 49,37 430,34 

Total Geral 917 4.060 100,00% 81 3,96 49,50 433,38 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

5.2.5 Pacientes clínicos, vivos, acima de 80 anos 

O corte de pacientes acima de 80 anos representou 22,9% da amostra. O modelo Diária 

Global (R$ 392,62) teve custo médio diário de materiais e medicamentos 9,73% menor do que 

o Fee For Service (R$ 434,92), apesar de idade média, TMP e SAPS 3 terem sido semelhantes.  
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Contudo, ao se compararem os dois modelos com o Capitation percebe-se que o Diária 

Global apresenta custo médio diário 41,17% menor (R$ 392,62 versus R$ 667,42) e 34,84% 

menor em relação ao Fee For Service (R$ 434,92 versus R$ 667,42 do Capitation), de acordo 

com Tabela 12.  

Os três modelos tiveram idade média e SAPS 3 semelhantes, mas o tempo médio de 

permanência (TMP) foi maior no Capitation (6,41), enquanto no Diária Global foi de 4,10 dias 

e no Fee For Service 4,14 dias, o que pode ter influenciado o resultado de seu custo médio 

diário.  

TABELA 12- Pacientes clínicos e vivos acima de 80 anos  

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade 

Média 

TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 36 250 10,71% 87 6,41 53,00 667,42 

Diária Global 146 643 27,54% 86 4,10 51,71 392,62 

Fee For Service 303 1.442 61,76% 87 4,14 51,36 434,92 

Total Geral 485 2.335 100,00% 87 4,29 51,58 448,17 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

Essa hipótese se confirmou nos resultados da Tabela 12a, na qual o Tempo Médio de 

Permanência influenciou no custo médio diário de materiais e medicamentos. Os pacientes que 

ficaram até cinco dias têm custo médio diário de R$ 348,67 e os que ficaram mais de cinco dias 

de R$ 521,53, o que significa 49,5% de diferença. 

TABELA 12a- Pacientes acima de 80 anos por TMP 

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade 

Média 

TMP SAPS3 Custo/Dia 

<=1 a 05 dias 338 991 42,44% 87 2,62 50,92 348,67 

>= 05 dias 147 1.344 57,56% 87 8,10 53,08 521,53 

Total Geral 
485 2.335 100,00% 

87 4,29 51,58 448,17 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.3 Pacientes clínicos, vivos e gravidade 

A partir deste tópico, destacou-se como variável independente a gravidade do paciente 

ou escore de gravidade. Os pacientes com menor gravidade (< 50) que representaram 76,37% 

do total e os com maior gravidade (>= 50) são 23,63%, conforme Tabela 13. Os dados obtidos 

indicaram que quanto mais grave o quadro clínico do paciente, mais elevado foi o custo médio 
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diário de materiais e medicamentos. Os pacientes mais graves tiveram custo médio diário 

86,18% maior. 

TABELA 13 – Gravidade 

SAPS 3 Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Menor que 50 2.526 7.777 76,37% 52 2,89 37,76 324,56 

Maior ou igual 

50 

436 2.406 23,63% 80 4,70 54,64 604,25 

Total 2.962 10.183 100% 56  3,18   40,45   390,64  

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.3.1 Pacientes clínicos, vivos e gravidade (< 50) 

Os pacientes menos graves (SAPS3 <50) representam 76% da amostra. Ao se estratificar 

esse montante pelos modelos de remuneração, o custo médio diário do Diária Global foi 20,5% 

menor em relação ao Fee For Service. A hipótese foi de que existiu controle sobre insumos 

(materiais e medicamentos) no modelo Diária Global, com já descrito anteriormente.  

Os pacientes menos graves, clínicos e vivos apresentaram idade média, tempo médio de 

permanência e escore de gravidade semelhantes, desempenho que também ocorreu em outros 

recortes.    

A amostra do Capitation foi muito pequena (0,85%) e os pacientes desse modelo eram 

mais idosos, mais graves e, consequentemente, com custos mais elevados, por essas razões não 

foram comparados com os outros dois modelos, conforme Tabela 14. 

 

TABELA 14 – Gravidade (< 50) 

GRAVIDADE Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 14 66 0,85% 81 3,88 43,41 413,88 

Diária Global 685 2.113 27,17% 53 2,89 38,01 272,63 

Fee For Service 
1.827 5.598 71,98% 

51 2,88 37,61 343,11 

Total Geral 2.526 7.777 100,00% 52 2,89 37,76 324,56 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.3.2 Pacientes clínicos, vivos e gravidade (>= 50) 

A amostra com pacientes de gravidade (SAPS3 >= 50) representou 23,63%, ou seja, 

2.406 diárias do total de 10.183. Nesse grupo, os escores de gravidade foram semelhantes nos 

três modelos, mas a idade média, o tempo de permanência e os custos variaram, conforme 
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Tabela 15. No caso dos modelos Diária Global e Fee For Service essas variáveis – idade média, 

TMP e SAPS 3 – foram ainda mais próximas. O custo do Capitation foi maior 25% que o do 

Diária Global, que por sua vez foi 6% maior que o Fee For Service. Foi a primeira vez que o 

valor da Diária Global superou o Fee For Service. 

A hipótese é de que o controle de materiais e medicamentos foi mais difícil em todos os 

modelos quando a gravidade é mais elevada (>= 50), pois o paciente teve mais complicações 

como infecções, inflamações e necessita de mais intervenções, como utilização de nutrição 

parental, ventilação mecânica e outros recursos que são mais caros e afetam os custos diários 

de materiais e medicamentos. 

TABELA 15 – Gravidade (>=50) 

GRAVIDADE Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 28 231 9,60% 86 7,70 56,20 768,33 

Diária Global 139 717 29,80% 79 4,60 54,57 610,16 

Fee For Service 
269 1.458 60,60% 

80 4,47 54,53 575,34 

Total Geral 436 2.406 100,00% 80 4,70 54,64 604,25 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

Outra hipótese sobre o Capitation foi de que o tempo médio de permanência (7,70 dias 

versus 4,60 do Diária Global e 4,47 do Fee For Service) incidiu em mais custos por dia quando 

comparados aos outros dois modelos . Essa relação foi confirmada nos dados da Tabela 15a, 

que indicou que os pacientes com SAPS 3 >= 50, com mais tempo de internação tiveram custo 

diário de materiais e medicamentos maior do que os de <=1 a 05 dias, que foram de R$ 424,58 

e R$ 710,86, respectivamente. A diferença foi de 67%. 

TABELA 15a- Pacientes Clínicos, vivos e com SAPS 3 >= 50 por TMP 

MODELOS Pacientes Diária Diária % Idade 

Média 

TMP SAPS3 Custo/Dia 

<=1 a 05 dias 287 896 37,24% 80 2,67 54,14 424,58 

>= 05 dias 149 1.510 62,76% 80 8,53 55,58 710,86 

Total Geral 436 2.406 100,00% 80 4,70 54,64 604,25 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.4 Pacientes clínicos, vivos por TMP (Tempo Médio de Permanência) 

Neste corte da amostra ficaram os pacientes com entrada clínica, que tiveram alta (vivos) 

em relação ao TMP (Tempo Médio de Permanência) e outras variáveis, como SAPS 3 e custo 

médio diário de materiais e medicamentos. Observa-se que os pacientes que permaneceram de 
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1 a 5 dias na UTI representaram 59,79% da amostra, conforme Tabela 16. Os pacientes que 

permaneceram mais de cinco dias significaram 40,21% da amostra.  

 Ao se cruzarem tempo de permanência e gravidade, os pacientes que ficaram mais 

tempo na UTI (maiores que cinco dias) foram mais graves que pacientes que ficaram menos 

tempo, de um até cinco dias. O SAPS 3 médio dos pacientes que ficam até cinco dias foi de 

39,45 e o escore médio de quem ficou mais de cinco dias é de 45,79  

Outra variação importante foi percebida no custo médio diário de materiais e 

medicamentos entre os pacientes. Os pacientes que ficaram menos tempo na UTI (entre 1 a 5 

dias) tiveram custo 55,22% menor que os pacientes de maior tempo na unidade – R$ 261,15 e 

R$ 583,16, respectivamente.   

A relação entre tempo médio de permanência e custo médio diário poderia estar 

relacionada às complicações que acometeram pacientes que ficaram mais tempo na UTI, que 

tiveram custo 2,23 vezes maior.  

Em tese, quem ficou mais tempo na UTI foi mais grave, ou seja, SAPS 3 maior, além 

de ter tido maiores chances de infecções, novas enfermidades, exigirem mais procedimentos, 

mais utilização de materiais e medicamentos e de terem necessitado de uso de ventilação 

mecânica, elevando o custo médio da diária da unidade.  

    

TABELA 16 – Tempo Médio de Permanência - geral 

Tempo médio de 

internação 

Pacientes Diária Diária % Idade 

Média 

TMP SAPS3 Custo/Dia 

<=1 a 05 dias 2.517 6.088 59,79% 54 2,26 39,45 261,15 

>= 05 dias 445 4.095 40,21% 66 8,11 45,79 583,16 

Total Geral 
2.962 10.183 100,00% 

56 3,18 40,45 390,64 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.4.1 Pacientes clínicos, vivos por TMP por modelo 

Neste recorte compararam-se pacientes clínicos, vivos por tempo médio de permanência 

do grupo – 1 a 5 dias de permanência. Ao se compararem pacientes clínicos, vivos dos modelos 

Diária Global e Fee For Service, com as variáveis idade, TMP e gravidade semelhantes, o custo 

médio diário de materiais e medicamentos foi 14% menor no modelo Diária Global (Tabela 

17). Esse resultado reforçou a hipótese de maior controle de materiais e medicamentos pelo 

sistema DG.   
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Ao se comparar Capitation com outros dois modelos, percebe-se que a idade média, 

TMP e SAPS 3 são diferentes, sendo a amostra do Capitation era mais velha (média de idade 

de 85 anos), que ficava mais tempo (média de 3,4 dias internado), era mais grave (SAPS 3 

médio de 49,58) e, por consequência, custava mais caro (R$ 686,82 custo diário de materiais e 

medicamentos) - 201% mais que o Diária Global (idade média: 56; tempo médio de 

permanência: 2,29 dias e SAPS 3: 39,89 e custo: R$ 228,08) e 158% maior que o FFS (idade 

média: 53; tempo médio de permanência: 2,27 dias e SAPS 3: 39,15 e custo: RR 265,70), por 

esses fatores não foi adequado comparar os custos dos três modelos.     

TABELA 17 – Tempo Médio de Permanência por Modelo de 1 a 5 dias 

Modelos Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 23 79 1,30% 85 3,04 49,58 686,72 

Diária Global 695 1.621 26,63% 56 2,19 39,89 228,08 

Fee For Service 
1.800 4.388 72,08% 

53 2,27 39,15 265,70 

Total Geral 
2.517 6.088 100,00% 

54 2,26 39,45 261,15 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

No segundo grupo desta análise, estão os pacientes clínicos, vivos e que tiveram tempo 

médio de permanência igual ou maior que cinco dias (>=5 dias), que representam 40,21% da 

amostra conforme a Tabela 17a. Nesta subamostra, Diária Global e FFS tiveram as variáveis 

idade média, tempo médio de permanência e SAPS 3 semelhantes, o que permitiu comparação. 

A Diária Global apresentou custo médio diário nesta amostra, 10,85% menor que a FFS 

corroborando na hipótese de maior controle de materiais e medicamentos neste modelo.  

Na mesma subamostra os modelos Diária Global, FFS e Capitation apresentam 

subamostras com idades, TMP, SAPS 3 diferentes, sendo que o Capitation tem pacientes mais 

idosos, que permaneceram mais tempo internados na UTI e com escores de gravidades maiores, 

em média 54,05.  

O custo médio diário de materiais e medicamentos foi 29% maior no Capitation que no 

modelo Diária Global e 15,61% que o FFS. Esse resultado, provavelmente, ocorreu devido às 

variações que esse modelo apresentou na amostra, o que não permitiu comparação com os 

outros dois modelos.      

TABELA 17a – Tempo Médio de Permanência por Modelo >= 5 dias 

Modelos Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 19 218 5,32% 84 10,38 54,05 690,60 
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Diária Global 129 1.209 29,52% 68 8,28 46,21 532,53 

Fee For Service 297 2.668 65,15% 65 7,89 45,10 597,33 

Total Geral 445 4.095 100,00% 66 8,11 45,79 583,16 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

5.5 Pacientes clínicos, vivos versus Ventilação Mecânica 

A Ventilação Mecânica (VM) é uma das terapias que oneram os custos finais da UTIs, 

por isso, neste corte foi realizada a combinação de pacientes clínicos, vivos e que fizeram ou 

não o uso desta terapia.  

No corte, 93% dos pacientes clínicos e vivos não utilizaram ventilação mecânica no 

período de internação e 6,7% utilizaram. A idade média do grupo sem ventilação (SV) foi de 

56 anos e o com ventilação (CV) de 62 anos, além disso, o SAPS 3 do primeiro grupo SV foi 

de 40,33 e o segundo CV foi de 47,42.  

O tempo médio de permanência dos pacientes que utilizaram ventilação mecânica foi 

muito maior quando comparado com os pacientes que não utilizaram (13,02 dias x 3,01 dias), 

enquanto o custo médio diário de materiais e medicamentos foi 3,73 vezes mais elevado que os 

que não utilizaram – R$ 1.228,58 (com VM) e R$ 329,74 (sem VM), respectivamente, 

conforme Tabela 19. 

TABELA 18– Pacientes clínicos, vivos e VM 

Ventilação 

Mecânica 

Pacientes Diária Diária % Idade 

Média 

TMP SAPS3 Custo/Dia 

Sem ventilação 2.920 9.493 93,22% 56 3,01 40,33 329,74 

Com ventilação 42 690 6,78% 62 13,02 47,62 1.228,58 

Total Geral 
2.962 10.183 100,00% 

56 3,18 40,45 390,64 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

  

5.5.1 Pacientes clínicos, vivos com e sem Ventilação Mecânica por modelo 

Na Tabela 19 foram separados os pacientes clínicos, vivos que utilizaram e não 

utilizaram a terapia de ventilação mecânica por modelo de remuneração. No modelo Capitation, 

21,21% dos pacientes utilizaram VM, percentual acima do Diária Global (6,43%) e do Fee For 

Service (6,31%).  

TABELA 19 – Pacientes clínicos, vivos com e sem VM por modelo 

Modelos Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 42 297 2,92% 84 6,32 51,57 689,57 

Sem ventilação 38 234 78,79% 85 5,44 51,16 618,87 
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Com ventilação 
4 63 21,21% 

83 15,75 56,00 952,15 

Diária Global 
824 2.830 27,79% 

58 3,19 40,93 358,15 

Sem ventilação 
816 2.648 93,57% 

58 3,02 40,88 317,80 

Com ventilação 
8 182 6,43% 

53 18,20 44,80 945,12 

Fee For Service 
2.096 7.056 69,29% 

55 3,11 40,04 391,09 

Sem ventilação 
2.066 6.611 93,69% 

55 2,96 39,91 324,28 

Com ventilação 
30 445 6,31% 

62 11,41 47,49 1.383,64 

Total Geral 
2.962 10.183 100,00% 

56 3,18 40,45 390,64 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.5.2 Pacientes clínicos, vivos com Ventilação Mecânica por modelo 

 A ventilação mecânica foi utilizada por 42 pacientes, que responderam por 690 diárias 

(6,78% do total de diárias) (Tabela 20). Ao serem classificados pelos modelos de remuneração, 

esse contingente ficou assim: quatro pacientes (9,13% das diárias) no Capitation, oito pacientes 

(26,38% das diárias) no modelo Diária Global e 30 pacientes (64,49% das diárias) no modelo 

Fee For Service. Tratou-se de conjunto de pequena representatividade relação à amostra geral.  

As variáveis tiveram oscilações nos modelos Diária Global (idade média: 53, tempo 

médio de permanência: 18,20 dias e SAPS 3: 44,80) e Fee For Service (idade média: 62, tempo 

médio de permanência: 11,41 dias e SAPS3: 47,49). No modelo Diária Global, o custo médio 

diário de materiais e medicamentos foi de R$ 945,12, que significa 31,69% menos que o modelo 

FFS (R$ 1.383,64).  

A hipótese para o melhor desempenho de custos do modelo de remuneração Diária 

Global foi controle sobre a utilização dos insumos (materiais e medicamentos hospitalares) 

nesse modelo de remuneração, como ocorreu em outros recortes realizadas neste trabalho.  

O modelo Capitation tem uma amostra muito pequena de 63 diárias em um ano, somou-

se a isso, a média de idade maior (83 anos) e o SAPS 3 também mais elevado. Os pacientes que 

compõem a subamostra do modelo Capitation eram mais velhos e mais graves, mas foram os 

pacientes de remuneração Diária Global, que tiveram maior tempo médio de permanência. 

TABELA 20– Pacientes clínicos, vivos e VM por modelo 

 Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 4 63 9,13% 83 15,75 56,00 952,15 

Diária Global 8 182 26,38% 53 18,20 44,80 945,12 

Fee For Service 
30 445 64,49% 

62 11,41 47,49 1.383,64 

Total Geral 
42 690 100,00% 

62 13,02 47,62 1.228,58 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 
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5.5.3 Pacientes clínicos, vivos sem Ventilação Mecânica por modelo 

A maior parcela da amostra foi de pacientes clínicos, vivos e que não utilizaram VM, 

que representaram 93% do total estudado, sendo que ao comparar o modelo Diária Global 

(idade média: 58, tempo médio de permanência: 3,02 dias e SAPS3: 44,80) e FFS (idade média: 

55, tempo médio de permanência: 2,96 dias e SAPS3: 39,91), o custo do primeiro foi 2% menor.  

Ao se comparar o Capitation com os outros dois modelos, as variáveis (idade média, 

TMP e SAPS3) foram maiores do que dos outros modelos, conforme Tabela 21. A amostra do 

Capitation teve idade média de 85 anos, tempo médio de permanência de 5,44 dias e escore de 

gravidade de 51,16, com isso, o valor do custo médio diário deste modelo foi 94% maior que o 

do Diária Global e 90,84% em relação ao FFS.  

Os pacientes da amostra Capitation eram mais velhos, ficaram mais tempo na UTI e 

foram mais graves, o que repercutiu no custo médio diário de materiais e medicamentos, por 

isso não foi adequado comparar esse modelo com os outros.   

TABELA 21– Pacientes clínicos, vivos e sem VM por modelo 

Modelo Pacientes Diária Diária % Idade Média TMP SAPS3 Custo/Dia 

Capitation 38 234 2,46% 85 5,44 51,16 618,87 

Diária Global 816 2.648 27,89% 58 3,02 40,88 317,80 

Fee For Service 
2.066 6.611 69,64% 

55 2,96 39,91 324,28 

Total Geral 
2.920 9.493 100,00% 

56 3,01 40,33 329,74 

Fonte: Sistema Philips Tasy, Epimed (Adaptado pelo autor, 2021) 

 

5.6 Análise estatística  

A verificação dos resultados foi feita por meio Teste z, método utilizado para amostras 

que atendam três condições: aleatoriamente selecionadas, independentes e, no mínimo, 30 

componentes, ou então, sejam populações com distribuição normal e desvio padrão conhecido. 

Foram analisadas as amostras de pacientes: clínicos e vivos por modelo; clínicos e vivos > 40 

anos; clínicos e vivos > 50 anos; clínicos e vivos > 60 anos; clínicos e vivos > 70 anos; clínicos 

e vivos > 80 anos; clínicos, vivos e gravidade (< 50); clínicos, vivos e gravidade (>= 50); 

clínicos, vivos com VM e clínicos, vivos sem VM. O objetivo foi de confirmar a hipótese de 

maior controle na utilização de materiais e medicamentos no modelo Diária Global em relação 

ao Fee For Service, que foi estabelecida com base nas diferenças nos custos dos resultados. 

 Se aceita a hipótese nula, os valores são iguais estatisticamente. E, se rejeitada a hipótese 

nula, os valores são diferentes estatisticamente. O “pvalor” é a variável que indica o nível de 

significância e foi escolhido o nível de 5%.   
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O modelo Capitation teve custo médio diário maior, porque sua amostra era mais velha 

e mais grave, por isso, não foi comparado com outros modelos. 

5.6.1 Análise dos dados totais do estudo 

O Teste z foi realizado nos dados totais do estudo na amostras de pacientes: clínicos e 

vivos por modelo de remuneração (DG teve custo de diária média -8,42% que FFS); clínicos e 

vivos > 40 anos (-12,90%); clínicos e vivos > 50 anos (-12,72%); clínicos e vivos > 60 anos (-

9,78%); clínicos e vivos > 70 anos (-9,57%); clínicos e vivos > 80 anos (-9,73%); clínicos e 

vivos e gravidade (< 50) (-20,54%), clínicos e vivos e gravidade (>=50) (+6,05%); clínicos e 

vivos com VM (-31,69) e clínicos e vivos sem VM (-2%).  

O Teste z indicou que o modelo de remuneração Fee For Service não possui custo médio 

diário estatisticamente diferente do modelo Diária Global. Diante isso, não foi confirmada a 

hipótese de controle de utilização de materiais e medicamentos hospitalares no Diária Global. 

Tabela 22 – Todos os dados disponibilizados para o estudo 

 

5.6.2 Análise dos dados com retirada de valores extremos (outliers) 

O Teste z também foi realizado com exclusão dos valores extremos de custos médios 

diários de materiais e medicamentos (outliers). Foram avaliados nos modelos Diária Global em 

relação ao FFS as seguintes amostras: clínicos e vivos por modelo de remuneração (diferença 

de -7,9% entre Diária Global e FFS); clínicos e vivos > 40 anos (-11,0%); clínicos e vivos > 50 

anos (-12,08%); clínicos e vivos > 60 anos (-12,05%); clínicos e vivos > 70 anos (-18,1%); 
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clínicos e vivos > 80 anos (-20,08%); clínicos e vivos e gravidade (< 50) (-5,08%) e clínicos e 

vivos e gravidade (>=50) (-20,4%) e clínicos e vivos sem VM (-7,9%).  

Pelos resultados do Teste z, os valores de custo médio diário entre os modelos DG e 

FFS foram diferentes estatisticamente, sendo o DG menor do que o FFS. Diante disso, conclui-

se pela confirmação da hipótese de maior controle de materiais e medicamentos no Diária 

Global. A única exceção foi a amostra de paciente clínicos e vivos com VM (-6,1%), que não 

teve confirmada a hipótese. Os dois modelos tinham pacientes com variáveis (idade média, 

escore de gravidade e tipo de desfecho) semelhantes (Tabela 23).  

Tabela 23 – Dados disponibilizados para o estudo com retirada de valores de custo 

médios diários extremos (outliers) 
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6. DISCUSSÃO 

A UTI tem custo até cinco vezes maior que as enfermarias na Holanda e Europa, 

segundo Oostenbrink (et al., 2003, apud RICCI DE ARAÚJO et al. 2019), sendo o alto custo 

desse tipo cuidado intensivo uma das motivações deste TA, que se debruçou sobre os elevados 

gastos nas UTIs tendo como foco três modelos de remuneração utilizados largamente no país: 

Capitation, Diária Global e Fee For Service, cada um deles com características próprias.  

Além disso, os estudos de custo-efetividade em UTIs ainda são irrisórios e inadequados 

do ponto de vista metodológico, segundo Wilcox et al. (2019), o que indica que há grande 

urgência por estudos nessa linha, sendo este trabalho um quadro básico para pesquisas futuras 

que alinhem custo e efetividade.   

A proposta inicial deste TA era de responder à pergunta: “No Brasil existem diversas 

formas de remunerar os prestadores de serviços de saúde.  Considerando que uma Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto (UTI) possui três diferentes modelos de remuneração, quais seriam os 

custos médios diários de materiais e medicamentos de cada um desses modelos?” 

Partindo-se de uma amostra de conveniência - coletada na base de dados de um hospital 

- foram realizados cortes que visaram tornar o conjunto homogêneo. Inicialmente foram 

selecionados apenas as admissões clínicas, que representam a maior parte da amostra (90,22%) 

e permitiram comparar os modelos com relação às variáveis (dados na Tabela 3). Em seguida, 

os pacientes que evoluíram a óbito (11,72%) foram retirados da amostra porque apresentavam 

idade média, tempo médio de permanência, gravidade e custos médios diário maiores, o que 

desequilibrava a amostra (Tabela 4). 

Ricci de Araújo (et al., 2019) em trabalho de revisão destacam a falta de critérios de 

comparação confiáveis nos diversos custos em UTI, por isso, a homogeneização da amostra se 

torna mais adequada para comparações.  

O escore de gravidade (SAPS 3) médio dos pacientes que tiveram alta foi de 39,25 e o 

de óbitos é de 55,93. Esse primeiro resultado indicou que pacientes mais graves exigiram mais 

intervenções, procedimentos, medicamentos, materiais e dedicação de pessoal, por isso, o custo 

médio diário de medicamentos e materiais unitário era maior, o que confirma os dados de 

Reardon (et al., 2018), que em estudo no Canadá indicou que apenas 10% dos pacientes das 

unidades estudadas respondem por metade dos custos (REARDON et al., 2018), por isso, 

concluíram os pesquisadores que estudos sobre as comorbidades, sua gravidade e intervenções 

durante a hospitalização poderiam identificar alvos para uma estratégia de redução de custos.  

O resultado corrobora com Luce e Rubenfeld (2002) que - ao relacionar custos e 

sobrevivência em Unidade de Terapia Intensiva - identificaram que 68% dos pacientes que 
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receberam os tratamentos mais caros tinham entre 40% e 80% de chances de sobrevivência no 

dia da admissão na UTI, ou seja, pacientes em final de vida, apesar das intervenções de alto 

custo e internação em UTI têm menor chance de sobreviverem. 

Na Tabela7, diante de gravidade, idade média e tempo de permanência semelhantes, o 

modelo Diária Global teve valor médio diário em medicamentos e materiais 8% menor que o 

Fee For Service (R$ 358,15 contra R$ 391,09). O Capitation não permitiu comparação com os 

outros dois modelos da amostra. 

A hipótese formulada para esse resultado é de que existe maior controle sobre a 

utilização dos materiais e medicamentos pela gestão do hospital no modelo Diária Global, pois 

nesse modelo são cobrados valores de diárias fixas para permanência do paciente na UTI e, se 

o custo médio diário for mais baixo, gera maior lucro.  

Faixa etária  

De forma geral, os resultados alcançados confirmam que quanto mais velhos, mas caras 

as diárias médias, sendo possível verificar essa tendência ao longo das faixas etárias 

estratificadas pelos três modelos. Diante disso e da impossibilidade de fazer a comparação com 

faixas do Capitation, que tem maior concentração de idosos, foram retirados da amostra total 

os pacientes menores que 40 anos, sendo divididos por modelos as faixas restantes (> 40 anos 

e < 50; > 50 anos e < 60; > 60 anos e < 70; > 70 anos e < 80 e > 80 anos). 

A amostra > 40 anos e < 50 (79% dos pacientes), a Diária Global apresentou custo médio 

diário 12,9% menor que o Fee For Service, reforçando a hipótese de controle por parte dos 

gestores do hospital. O Capitation teve apenas 3,69% das diárias, além de valores das variáveis 

muito diferentes conforme Tabela 8.  

A amostra > 50 anos e < 60 representou 66,9% dos pacientes, sendo mais uma vez o 

Diária Global teve custo médio diário 12,72% menor que o Fee For Service. A amostra do 

Capitation foi apenas 4,36% do total, além de ter idade média, TPM, SAPS 3 e custos médios 

diários também mais altos (Tabela 9).  

A amostra > 60 anos e < 70 (Tabela 10), o Diária Global e Fee For Service apresentam 

idade média, TMP e SAPS 3 semelhantes, mas o primeiro tem custo médio diário 9,78% menor, 

mais uma vez pode-se inferir maior controle na utilização de materiais e medicamentos. O 

modelo Capitation tem uma amostra diferenciada com idade, tempo de permanência, gravidade 

e custo médio diário mais elevado. 

A amostra > 70 anos e < 80 (Tabela 11), o custo médio diário do modelo da Diária 

Global foi, novamente, 9,57% menor que o do Fee For Service, mas as idades médias, TMP e 

gravidade foram semelhantes. O Capitation repete o desempenho da faixa anterior.     
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A amostra de pacientes acima de 80 anos representa 22,9% do total (Tabela 12). O 

modelo Diária Global teve custo médio diário de materiais e medicamentos 9,73% menor do 

que o Fee For Service. Novamente, foi sugerida a hipótese de controle sobre materiais e 

medicamentos. 

No Capitation, apesar de idade média e o escore de gravidade (SAPS 3) serem 

semelhantes, o tempo médio de permanência (6,41 dias) pode ter influenciado em seus custos, 

já que foi a única variável dissonante quando comparada aos outros dois modelos de 

remuneração. 

Em resumo, nas avaliações sob o viés da faixa etária, o modelo Capitation apresentou 

características diferentes em relação aos outros dois modelos em todas as faixas etárias, o que 

não permitiu a comparação.  

No geral, os modelos Diária Global e Fee For Service apresentaram características 

semelhantes, mas diferenças de custos médios diários, sendo o DG 9,57% a 12,9% mais barato, 

reforçando a hipótese de maior controle na utilização de materiais e medicamentos nesse 

modelo de remuneração. 

Gravidade 

Os escores de gravidade foram outra variável que apresentou relevância, sendo que no 

aspecto geral se identificou que quanto mais grave ou maior o escore de gravidade (SAPS 3) 

maior o custo médio diário de materiais e medicamentos na UTI, conforme também já 

comprovou Aung (et al., 2019) sobre os custos mais elevados dos pacientes dessas unidades. 

Foram separados da amostra os pacientes clínicos menos graves (SAPS 3 < 50), que 

representaram 76,37% do total e os de maior gravidade (SAPS 3 >= 50) que representaram 

23,63%.  

Na Tabela 14, que estratifica por modelo de remuneração de pacientes com SAPS 3 < 

50, o custo médio diário da Diária Global foi 20% menor que o FFS. O resultado corrobora com 

a hipótese de maior controle por parte do hospital na utilização de materiais e medicamentos 

para os pacientes menos graves do modelo Diária Global. 

Contudo, quando se realiza essa comparação com pacientes mais graves (Tabela 15), a 

Diária Global não teve o mesmo desempenho nos custos, sendo o único recorte da amostra em 

que os custo médio diário do DG foi maior do que o FFS. A hipótese desse resultado é de que 

pacientes mais graves precisam de todos os recursos necessários para não evoluírem a óbito, o 

que dificulta a gestão e o controle sobre materiais e medicamentos hospitalares.  

Tempo Médio De Permanência 
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Quando se avalia o TMP da amostra de pacientes clínicos e vivos, divididos por 

pacientes que ficaram de um a cinco dias e os que ficaram cinco dias ou mais, existem 

diferenças do modelo de remuneração Capitation entre todas as quatro variáveis (idade média, 

TMP, SAPS 3 e custo médio diário) conforme Tabelas 17 e 17ª. As características dissonantes 

da amostra do modelo Capitation não permitiram a comparação com os outros modelos. 

 Nos outros dois modelos (DG e FFS), independente do tempo médio de permanência 

na UTI, os dados obtidos confirmam a hipótese de que o maior controle de utilização de 

materiais e medicamentos para os pacientes do modelo de remuneração Diária Global em 

relação ao FFS. Com TMP de um a cinco dias (1 a 5 dias), a diferença foi de 14,16% e com 

TMP de mais de cinco dias (5 dias ou mais), a diferença foi de 10,85%. independente do TMP 

(maior ou menor que 5 dias),  

Ventilação Mecânica    

A Ventilação Mecânica é uma variável que permite entender picos nos valores, porque 

o método contribui para o aumento de custos de materiais e medicamentos hospitalares. Os 

pacientes que não utilizaram a VM foram 93% da amostra, sendo que os 6,7% que utilizaram a 

VM tiveram custo médio diário 3,73 vezes maior que o do primeiro grupo, conforme Tabela 

18.  

Os custos médios diários com materiais e medicamentos com uso de VM são 

compatíveis com os resultados apontados por Barcellos (2020), que relatou que aumentos nos 

gastos de pacientes que fizeram uso de VM, sendo 55,6% dos pacientes de uma amostra de 390, 

fizeram uso da terapia. O estudo acompanhou pacientes em 40 UTIs por um dia. 

Neste trabalho, o modelo Capitation teve 21% dos pacientes que utilizaram VM contra 

6% do Diária Global e do Fee For Service, o que justificou, em parte, que os custos médios 

diários do Capitation tenham sido maiores em todas as tabelas.   

O Diária Global e o Fee For Service têm escores de gravidade (SAPS 3) semelhantes, 

mas o custo do primeiro modelo foi 2% menor, na amostra sem utilização de VM. Na amostra 

com VM, o custo diário médio do Diária Global foi -31,69. Já o modelo Capitation tem amostra 

pequena que não permite comparações adequadas do ponto de vista quantitativo. 

Análise Estatística  

Em suma, foram realizados 12 cortes na amostra diferentes, sendo que em 11 delas foi 

evidenciada a hipótese de que existe maior controle de materiais e medicamentos para o modelo 

Diária Global, quando comparado com o Fee For Service. Apenas a amostras de pacientes com 

gravidade >= 50 não apresentou essa tendência. 
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Diante desse panorama, realizou-se o Teste z para comprovar se estatisticamente essa 

diferença procedia na amostra com todos os dados, mas ‘estatisticamente os valores eram 

iguais’. Diante disso, não foi confirmada a hipótese de que existia maior controle na utilização 

de materiais e medicamentos para o modelo de remuneração Diária Global.  

Esse resultado assemelha-se ao resultado de Slattery (et al., 2013), que não encontrou 

diferenças de custos entre pacientes segurados ou não atendidos em uma mesma unidade, em 

estudo realizado na Irlanda.  

Em continuidade, foi realizado o mesmo teste z com na amostra de dados do estudo com 

a retirada dos valores de custo médio diário extremos (outliers), que indicou diferença 

estatística entre os modelos Diária Global e o Fee For Service, o que confirmou a hipótese de 

maior controle de materiais e medicamentos hospitalares no modelo Diária Global, que teve as 

os custos médios diários menores. A única exceção foram os pacientes com ventilação 

mecânica.  
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7. CONCLUSÃO  

Neste Trabalho Aplicado, o objetivo geral era de avaliar se existiam diferenças 

significativas no custo médio diário de materiais e medicamentos nas diárias de uma Unidade 

de Terapia Intensiva, decorrentes do modelo de remuneração pelas operadoras de planos 

privados de saúde. Foram avaliados os custos médios diários de materiais e medicamentos nos 

modelos Capitation, Diária Global e Fee For Service, com o cruzamento com variáveis 

independentes – entrada, desfecho, idade média, tempo médio de permanência, escore de 

gravidade (SAPS 3) e ventilação mecânica.  

Os resultados obtidos indicam que existem diferenças consideráveis nos custos médios 

diários de materiais e medicamentos, de 2 % a 31 %, entre os modelos Diária Global e Fee For 

Service com relação às variáveis idade média, tempo médio de permanência, SAPS 3 e 

ventilação mecânica.  

O modelo Capitation tem amostra diferenciada, o que não permitiu a comparação, mas 

gerou conclusões pontuais sobre o modelo.  

Entre os Objetivos Específicos, o TA também permitiu responder às questões listadas, 

que eram: a) entender se a prescrição das equipes médicas pode ser afetada quando existem 

diferentes modelos de remuneração em uma UTI; b) entender quais variáveis estão associadas 

ao custo médio de materiais e medicamentos nas diárias de UTI e c) identificar, comparar e 

analisar os custos médios de materiais e medicamentos nas diárias de uma Unidade de Terapia 

Intensiva com três modelos de remuneração. 

Sobre a questão ‘a’, os resultados indicaram que as equipes médicas são afetadas pelo 

modelo de remuneração, já que o Diária Global tende a permitir maior flexibilidade nesse 

sentido, sem prejudicar a qualidade do atendimento do paciente, desde que as variáveis 

independentes sejam semelhantes. Contudo, nesse sentido seria adequado uma pesquisa 

qualitativa com os membros das equipes para dar sequência e confirmar a hipótese de maior 

gestão do hospital nesses casos.  

As variáveis associadas ao custo médio diário de materiais e medicamentos nas diárias 

(questão b), também foram identificadas neste trabalho pelos resultados de cortes e 

cruzamentos. As variáveis indicadas aqui são: admissão (clínica ou cirúrgica), desfecho (alta 

ou óbito), idade média, tempo médio de permanência, gravidade e uso ou não de ventilação 

mecânica. 

O trabalho, como toda iniciativa científica, tem suas limitações, sendo a primeira a 

amostra escolhida, que necessitaria de outras avaliações em instituições semelhantes para 

reforço das hipóteses levantadas e confirmadas aqui. Além disso, as informações do modelo 
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Capitation que tem características de amostra distintas que precisam de investigação mais 

apurada, porque parece se tratar de um modelo para idosos, mais graves e, com isso, de altos 

custos. Do ponto de vista econômico é necessário avaliar como esse modelo pode se manter ou 

se deve ser reformulado. 

Os resultados demonstram que é possível que a gestão do hospital desenvolva 

treinamentos e orientação de equipe médica que permitam utilizar o potencial de redução de 

gastos desnecessários confirmado no Diária Global para os modelos Fee For Service e 

Capitation, sem colocar em risco a qualidade de atendimento e a vida de pacientes. E, com isso, 

racionalizar os custos da unidade de UTI por meio da adequação do modelo de remuneração às 

exigências da unidade,    

Uma oportunidade identificada durante o desenvolvimento do trabalho para os próximos 

estudos seria levantar e estratificar outras variáveis independentes, que podem afetar os custos 

de materiais e medicamentos hospitalares como por exemplo: grupos de medicamentos; 

categorias de diagnóstico (infecção, cardiovascular, neurológico, respiratório, gastrointestinal 

etc.); comorbidades mais graves; capacidade funcional (independente, necessidade de 

assistência e acamado) e o índice de fragilidade. 

A gestão de custos de materiais e medicamentos hospitalares é fundamental dentro dos 

hospitais e deve ser realizada em qualquer modelo de remuneração com equidade e garantido o 

melhor desfecho possível para todos os pacientes da instituição. 
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