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Resumo
Aborda-se neste texto a importância da gestão de custos na área de saúde, para o

melhor entendimento do funcionamento das unidades hospitalares na busca da eficiência,
eficácia e efetividade dos serviços de saúde prestados no país.

O generalizado reconhecimento da necessidade de discussão do tema na área de
saúde e da importância de seu ensino nas diferentes áreas do conhecimento, levou à idéia de
formalizar algumas questões em torno da implantação de um sistema de custos em
estabelecimento de saúde, levando-se em conta a importância do setor e principalmente as
grandes mudanças ocorridas também no debate sobre gestão de custos como instrumento de
gestão e mudança organizacional.
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1. Introdução

Diversos aspectos justificam a preocupação com os custos na área de saúde: os
crescentes gastos públicos na área, os problemas relacionados ao financiamento destes
gastos, a grande necessidade e ainda pequena disseminação de métodos adequados de
apuração ou mensuração de custos, a importância de seu gerenciamento e
acompanhamento, controle, e de seu uso como instrumento de decisão, análise e gestão.

Sem pretender entrar na discussão, sobre a impossibilidade ou inadequação da
determinação do custo da saúde, “o custo de um valor sem preço”, sabe-se da possibilidade
e premência deste cálculo e pretende-se abordar a importância do cálculo, e em especial, da
gestão de custos, para o melhor entendimento do funcionamento e financiamento do setor e
das diferentes unidades da saúde em particular na busca da “eficiência, eficácia e
efetividade dos serviços de saúde” prestados no país.

Parcela importante dos debates e textos sobre o gerenciamento da área de saúde e
o financiamento dos gastos do setor que fazem referência a custos, tratam essencialmente
dos gastos com o setor, principalmente gastos púb1icos, em função da importância do
Estado nesta área. Nestas discussões,  acabam-se confundindo gastos e custos, tanto pelo
relativo desconhecimento, como pela inexistência e inadequação do cálculo de custos para
diferentes setores e serviços da área de saúde.

O generalizado reconhecimento da necessidade de discussão do tema na área de
saúde e de seu ensino nas diferentes áreas do conhecimento, levou à idéia de formalizar
algumas questões em torno da implantação de um sistema de custos em estabelecimento de
saúde, levando-se em conta a importância do setor e principalmente as grandes mudanças
ocorridas também no debate sobre gestão de custos como instrumento de gestão e mudança
organizacional.

2. Implantação de um Sistema de Apuração de Custos em Unidade Hospitalar:
Instrumento de Ensino e Processo de Aprendizado na Organização

A implantação de um Sistema de Apuração e Gerenciamento de Custos em
qualquer organização pode se tornar um importante instrumento de ensino na área de
economia e gestão em função do caráter didático que pode ser dado ao mecanismo de
apuração de custos, e de modo especial pela possibilidade de entendimento do
funcionamento da organização em estudo e principalmente pela grande capacidade de
conhecimento e integração das diferentes áreas da organização propiciada pela montagem
de um sistema de custeio.

Neste sentido, a implantação de sistemas de apuração e gerenciamento de custos,
através de “consultores juniores” (estudantes de graduação em Economia, no Instituto de
Economia da Unicamp) da Econômica, empresa júnior do IE-Unicamp, orientados por
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professores especializados na área, é um dos mecanismos usados no ensino de graduação,
que cumpre o duplo papel de treiná-los na área de economia aplicada e gestão, e integrá-los
ao mundo das organizações.

Pelo lado das organizações a implantação do sistema de apuração de custos,
através dos trabalhos da empresa júnior, via alunos ou consultores juniores, ao mesmo
tempo que propicia seu treinamento permite o acesso a serviços de alto nível, pela
supervisão e responsabilidade direta dos professores especialistas, em instrumentos de
gestão atualizados e a preços muito abaixo dos praticados no mercado, ponto muito
importante para muitas organizações da área que dependem essencialmente de repasses
públicos ou contribuições para seu funcionamento.

O objetivo deste texto é apresentar, aos alunos e à organização, as diferentes
etapas da implantação de um Sistema de Apuração dos Custos dos procedimentos
realizados na unidade hospitalar, e a importância e os desdobramentos de um sistema de
custos para a gestão da organização.

São identificados,  portanto,  os diferentes aspectos relacionados à montagem de
um sistema de informações, que permita organizar as informações existentes, levantar as
informações complementares necessárias, conhecer a estrutura de custos da organização e
montar os caminhos e instrumentos necessários para o cálculo dos custos. O uso gerencial
das informações organizadas, já existentes e em montagem, é a etapa seguinte do trabalho a
ser desenvolvido.

Por outro lado o cálculo de custos em unidades hospitalares de reconhecida
excelência, pode propiciar como resultado a montagem de indicadores de gestão da maior
importância tanto para a gestão da própria instituição, como para as demais unidades do
setor, e também para os órgãos financiadores.

3. O Cálculo e a Gestão de Custos nas Unidades de Saúde

A ampliação das referências ao custo na área da saúde, em especial em textos que
discutem as políticas públicas na saúde, aponta o abandono de  diferentes preconceitos
relacionados ao cálculo de custos na saúde e o reconhecimento do papel que o avanço no
cálculo e na gestão de custos pode ter também neste setor. Uma parte das críticas ao cálculo
de custos, com certeza relacionava-se ao desconhecimento e desinformação a respeito das
diferentes análises e técnicas de custos e ao papel que podem representar estas técnicas
como instrumento básico de gestão.

Diferentes áreas do conhecimento (Economia, Administração, Contabilidade) tem
sido usadas para entender o significado das necessidades de serviços de saúde, as diferentes
políticas adotadas ou a serem propostas, a eficiência e eficácia dos serviços prestados e dos
gastos efetuados para o nível de vida da população, as relações entre a oferta e a demanda
dos serviços, etc.
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Por exemplo na área de economia da saúde, ao definir seu campo de estudo um
autor mostra a preocupação com uma forma de pensar a gestão da área e já aponta a
importância dos custos: “não é um mero saco de ferramentas; antes é um modo de pensar
que tem a ver com a consciência da escassez, a imperiosidade das escolhas e a necessidade
de elas serem precedidas da avaliação dos custos e das consequências das alternativas
possíveis, com vistas a melhorar a repartição final dos recursos". (Campos 1985, citado em
Del Nero, 1995: 20)

Algumas questões básicas da área da saúde tem sido estudadas e discutidas nos
diferentes textos que tratam das relações entre estas áreas: quais os princípios que regem a
organização e o financiamento desses serviços; como devem ser financiados os gastos com
saúde; é possível manter um certo número de serviços disponíveis sempre que necessários e
em todos os lugares; qual a melhor combinação de pessoal e tecnologia para prestar o
melhor serviço; é possível diminuir o custo dos serviços sem alterar sua qualidade?

Lembra-se novamente que esta última questão tem sido constantemente citada em
diferentes trabalhos, com diferentes abordagens, mas com uma preocupação comum: a
necessidade do conhecimento e da gestão de custos e resultados na saúde.

Considerando-se a contabilidade de custos como o instrumento básico de apuração
de custos, cabe lembrar que ela nasceu da contabilidade financeira o que leva a lembrar
inicialmente da importância da gestão financeira na saúde, que pode ser entendida como a
utilização de um conjunto de técnicas específicas para a administração de organizações e
empresas visando sua manutenção no mercado e a remuneração dos fatores envolvidos.

A contabilidade financeira por sua vez, objetiva, em qualquer área de sua
aplicação, servir de instrumento de controle do patrimônio, neste caso, hospitalar,
ambulatorial, etc., enquanto conjunto de bens, direitos, obrigações e capital próprio num
dado momento. Constitui-se, no geral, num instrumento básico de determinação, controle
e análise da variação do patrimônio das instituições de saúde. O balanço patrimonial,
mostra a posição econômica, financeira e patrimonial da instituição, oferecendo subsídios
para avaliação das decisões de investimentos, financiamentos e distribuições de
resultados.

A contabilidade nos ajuda a entender a relativa identificação entre custos e gastos
antes citada, ao levantar, na conceituação de custo, os diferentes significados que é dado a
este conceito: "na linguagem comercial custo significaria quanto foi gasto para adquirir
certo bem ou serviço; na linguagem comum a palavra pode estar associada a uma noção de
sacrifício, e o sentido popular de custo é o que contabilmente talvez chamaremos “gasto”.
(Iudícibus, 1976, p. 101).

Como parte do campo da contabilidade gerencial, a contabilidade de custos amplia
enormemente o campo de aplicação da contabilidade, ao utilizar-se de conceitos de outras
áreas do conhecimento, principalmente da administração, da produção, da estrutura
organizacional, e, principalmente financeira.
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A contabilidade de custos é hoje encarada como um instrumento de administração
que propicia registros dos custos e despesas permitindo a avaliação dos resultados, e com
duas funções principais: auxiliar o controle e ajudar na tomada de decisões. Em relação ao
controle, visa fornecer dados para auxiliar o estabelecimento de padrões, orçamentos e
outras formas de previsão e comparação.

Como lembram Beulke & Bertó (l997, p. 22) o esforço de controle de custos é
sobremodo relevante para a sobrevivência de diferentes instituições de saúde, que
dependem acentuadamente das receitas oriundas de repasses de recursos públicos. Neste
sentido varias ferramentas gerenciais podem ser utilizadas, como por exemplo: a própria
contabilidade; o detalhamento dos custos por áreas de responsabilidade; o orçamento
financeiro; os sistemas de controle de materiais; os sistemas de controle de serviços; os
dados de atendimento aos pacientes; o conhecimento e a comparação com padrões físicos,
internos e externos, dos vários procedimentos; etc.

Quanto à decisão, refere-se  a atividades de coleta e fornecimento de
informações relacionadas a serviços prestados, custos e preços, alternativas de execução,
etc., para as necessidades de tomada de decisões de todos os tipos desde aquelas
relacionadas com atividades e operações repetitivas até as de natureza estratégica, não
repetitivas, e ainda, ajudar na formulação das principais políticas das organizações.

No caso da saúde a questão da relação entre os custos e os  preços dos serviços é
ainda mais crítica que nos demais setores, por envolver a discussão de um "valor que não
tem preço", ou seja, a própria saúde das pessoas. Sabe-se no entanto que os preços
praticados no setor, principalmente em instituições privadas de saúde, que deveriam ter
como referência os custos dos diferentes procedimentos, pouco tem a ver com a realidade
dos custos daquelas instituições. As diferentes negociações entre instituições, associações
e órgãos públicos de regulação e financiamento acabam apontando grandes diferenças de
custos e preços, resultantes de deficiências relacionadas aos sistemas de informações
existentes e ao poder de negociação das entidades envolvidas, levando a grandes riscos de
sobrevivência, tanto para os pacientes, que passam a não ser atendidos em qualquer
instituição (que não concorda com os preços praticados), quanto para as próprias
instituições, em virtude de defasagens nos preços, custos e recebimentos.

A análise de custos pode ainda ser utilizada para gerenciamento dos resultados das
instituições e para o planejamento de suas atividades: os estudos de “preços x custos x
volumes ou quantidades de serviços” podem apontar, por exemplo, o resultado no uso de
horários, instalações e espaços ociosos no âmbito hospitalar; da mesma forma que o cálculo
das margens obtidas por tipo de procedimento poderia levar ao melhor atendimento e
direcionamento do trabalho em cada unidade, na busca da otimização dos resultados das
diferentes instituições.

No caso do planejamento econômico-financeiro das instituições de saúde, no qual
a definição de políticas e diretrizes gerais orienta a ação de suas diferentes áreas,
novamente o conhecimento dos custos é fundamental, constituindo informação básica para
orientar inclusive o estudo de viabilidade de novos investimentos, necessários à continua
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modernização de insta1ações e equipamentos.

Mesmo considerando-se a reduzida uti1ização das técnicas de contabilidade de
custos na área da saúde e, a ainda mais escassa literatura existente sobre o tema, sabe-se
que ela se restringe ao campo das instituições de saúde (hospitais, ambulatórios, clinicas,
etc.) e na maior parte dos casos instituições privadas, não sendo utilizada, ou no mínimo,
não divulgada sua utilização para apuração e avaliação de custos em políticas, programas e
projetos na área..

Merece destaque a respeito da utilização de métodos adequados de custeio e
melhor aproveitamento das possibilidades associadas à gestão de custos nas instituições de
saúde, a observação feita por Beulke & Bertó (1997, p.38) de que em muitas instituições de
saúde a montagem de sistemas de custos não ultrapassa a apuração de custos setoriais,
ocorrendo, quando muito a apuração de resultados por áreas, podendo isto ser entendido
(em 1997), como algo positivo, uma vez que a maior parte dos hospitais nem este ponto
havia atingido, por desconhecimento ou desinteresse.

4. Ampliando o Entendimento do Sistema Organizacional com a Gestão de Custos

Toda organização para manter seu funcionamento deve repor por meio de suas
receitas (ou repasses, no caso do setor de saúde publico) o total de seus custos. A
recuperação dos custos é então a condição básica para a sobrevivência. No caso de
organizações que recuperam seu custos a partir das receitas auferidas pela venda de seus
produtos e/ou serviços, a determinação dos custos dos produtos e serviços orienta quanto à
reposição do total de custos. No caso de organizações que recuperam seus custos através de
repasses de verbas públicas e/ou de contribuições, a determinação dos custos de suas
atividades orienta quanto à eficiência, eficácia, comparação e controle.

Uma das preocupações iniciais de qualquer cálculo de custos, em qualquer área,
deve ser aquela relacionada com os objetivos do cálculo a ser efetuado, subordinando-se
assim a aplicação das diferentes metodologias possíveis ao interesse maior da gestão das
diferentes organizações.

Neste sentido a visão a prevalecer sobre custos deverá ser “transfunciona1 e
multidisciplinar". Ainda mais na área da saúde, na qual o valor intrínseco torna difícil o
estabelecimento de preços, e onde os resultados não se medem simplesmente, por ganhos
econômicos.

As mudanças nas organizações levaram a que a administração de custos também
ampliasse seu escopo, passando a incorporar em suas preocupações além dos aspectos
financeiros e econômicos resultantes das questões quantitativas e qualitativas dos processos
internos de prestação de serviços, como no caso da saúde, aspectos ligados a relações das
instituições com os demais agentes envolvidos no sistema como um todo.

Deve-se entender que também na saúde o custo dos programas, instituições,
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procedimentos e atividades resulta de estruturas físicas e técnicas, comportamentos ou
processos existentes em cada localidade e instituição. O entendimento das diferenças
existentes, no processo de prestação de serviços associado ao tratamento de cada
diagnóstico ou rea1ização de cada programa, é um passo inicial para o sistema de
informações necessário ao cálculo de insumos utilizados, custos incorridos e eficiência dos
resultados alcançados.

Mais do que reduzir a variabilidade de cada situação, no sentido de impor padrões
de comportamento, através do cálculo de custos e do uso de técnicas de raciona1ização de
custos, busca-se com a adequação da apuração de custos e sua gestão aliada às técnicas de
gestão de qualidade, por exemplo, entender as diferenças, explicá-las e custeá-las
adequadamente. Aquelas práticas consideradas como “as melhores práticas" (em termos de
eficiência, eficácia e qualidade) pelos diferentes agentes do sistema, e não as de menor
custo servirão de referência para as diferentes instituições e para a comparação entre os
diferentes custos encontrados. Estabelecem-se a partir destes cálculos, uma base adequada
para os pagamentos.

Quanto à eficiência técnico-operacional, depende de análises sobre tecnologias,
terapias, processos ou meios alternativos visando alcançar o mesmo fim de aumentar o
produto sanitário. Novamente a busca de alternativas deveria contemplar também estudos
de custos de cada uma das opções.

Neste sentido a apuração de custos em unidades hospitalares especializadas e de
alto desempenho contribuem de forma decisiva para o melhor conhecimento do custo
destes serviços e passam a constituir referência para o financiamento adequado dos
procedimentos. A integração de dados e informações provenientes das diferentes áreas da
organização, administrativa, financeira e técnica (direta e de apoio), são fundamentais para
a determinação e uso adequado das informações de custos.

5. Metodologia de Apuração e Gestão de Custos: Princípios Gerais

O problema básico que se coloca é da grande dificuldade de administrar uma
organização caso se desconheçam seus custos dentro dos diversos cortes desejados: por
setor, por departamento, por procedimento, por atividade, por produto.  A determinação dos
custos pode ser considerada como um primeiro passo para melhoria da gestão. As
informações sobre os custos (dentro dos diversos cortes) fornecem importante feedback aos
gestores, que podem, assim, avaliar a qualidade de sua administração e o resultado de suas
ações.

Nesse contexto, sabendo-se que o gasto corrente não corresponde necessariamente
ao custo e que é importante seu conhecimento, deve-se estudar e desenvolver metodologia
de cálculo de custos que permita estabelecer mecanismos e parâmetros para a montagem de
sistema de informações, execução de políticas e cumprimento de dispositivos legais.

A gestão de custos que tem como objetivo principal gerar informações para a
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gestão estratégica da unidade, pode usar os diferentes sistemas de custeio ou metodologias
de cálculo de custos, utilizando-se inclusive de sua complementaridade, para diferentes
objetivos a serem alcançados na gestão das organizações. Desta forma, a visão
transfuncional, integradora e multidisciplinar torna-se fundamental no cálculo de custos
também na área de saúde.

Neste sentido, como principal fonte de informação para a gestão de custos podem
ser utilizadas as metodologias de controle e dimensionamento existentes, desde os sistemas
de custeio Completo ou Integral, que apropriam todos os custos (diretos e indiretos, fixos e
variáveis) aos serviços, permitindo assim o cálculo do custo total do serviço, através de
seus diferentes métodos (por Taxas, Absorção e  por Atividade) até o Custeio Variável
(também conhecido como Custeio Direto) que apropria aos serviços apenas os custos
específicos que variam de acordo com seu volume (custos variáveis).

Como proposição básica, a primeira etapa a ser percorrida é a da determinação de
custos. No caso específico das instituições de saúde é preciso ter clareza quanto à
complexidade dessa determinação: constituem um conjunto complexo de
empreendimentos, dentro dos quais são desempenhadas atividades e procedimentos
numerosos e complexos. Do ponto de vista do controle de custos é preciso inicialmente
separar os custos de cada um dos empreendimentos ou macro-setores (pronto socorro,
ambulatório, internação, centro cirúrgico, lavanderia, restaurante, etc.). Isto possibilita um
controle “macro" que permite conhecer o nível de contribuição de cada unidade para a
geração de custos e para o resultado global.

Geralmente, como etapa intermediária deve-se identificar os centros de custos dos
macro-setores. Numa etapa posterior é preciso descer a nível micro estudando o custo de
cada um dos objetos de custo (atividades, procedimentos, serviços e/ou produtos) dentro de
cada macro-setor.

A individua1ização dos custos dos objetos é o primeiro passo na direção da gestão
eficaz e eficiente das instituições de saúde. Abre-se posteriormente a oportunidade de
implantar padrões e de iniciar (ou reforçar) a gestão pela qualidade.

Portanto uma segunda fase da gestão de custos pode ter o objetivo de determinar
padrões de custo. A determinação de padrões de custo por programas, atividades,
procedimentos e produtos possibilita o controle orçamentário e de resultados. Determinados
os padrões torna-se possível comparar o “custo que deveria ter sido" (o padrão) com o
“custo que ocorreu" (o histórico). A análise das discrepâncias pode mostrar áreas de
ineficiência e má gestão.  A simples possibilidade de comparar os custos padrões com os
custos históricos aumenta fortemente a transparência das informações.

Finalmente a etapa mais avançada da gestão de custos significa unir a idéia de
raciona1ização de custos de uma situação existente, referente portanto a uma dada
estrutura, à implantação de programas de qualidade e à introdução de uma filosofia de
melhoria contínua sobre os custos (custo-kaizen) no sentido de diminui-los e na discussão
(necessariamente participativa e multifuncional) sobre os padrões existentes, com o
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objetivo de atingir novos padrões adequados de custos (custo-meta), questionando inclusive
as estruturas existentes e as possibilidades de mudanças no sentido de modificá-las e torná-
las mais adequadas e competitivas.

Este tipo de análise implica em pensar nos custos de um programa ou de um
procedimento analisando todas as relações internas e externas existentes dentro de cada
programa ou unidade dentro do sistema de saúde, e das influencias que este próprio sistema
tem nos custos totais de cada ação; trata-se de analisar e gerenciar os custos de forma
sistêmica e estratégica, dentro de cada área e programa no sentido de sua maior integração,
e da maior eficácia e efetividade do conjunto do sistema organizacional.

No entanto deve observar-se que todas estas etapas e ações estão baseadas no
conhecimento prévio dos custos de programas, procedimentos e atividades específicas.
Nesta etapa, do conhecimento prévio dos custos dos procedimentos e atividades, é que se
baseia o estudo a ser discutido.

6. Um Estudo de Caso: Os Custos dos Procedimentos em um Hospital Especializado

O estudo está sendo realizado em uma unidade hospitalar especializada em
tratamento do câncer infantil e outras doenças sanguíneas, fundado em 1978, e considerado
um dos principais, em seu setor, na América Latina.

É um hospital filantrópico. Isto significa que toda arrecadação do hospital é
revertida em benefício do próprio hospital. Nenhum centavo é distribuído para sócios
proprietários. Cerca de 80% de seus clientes tem cobertura "integral" dos seus tratamentos
hospitalares pagos pelo governo.

Conta com área construída de 11 mil m2, que abrange os setores de: atendimento
ambulatorial, internação, banco de sangue, laboratório, fisioterapia, dentista e unidades de
apoio. Áreas de lazer, capela e amplos jardins molduram o complexo hospitalar.

Seis alas de internação, distribuídas em 2 andares do hospital contêm o total de 63
leitos. Cada uma das alas possui 9 quartos e um posto de enfermagem. O centro cirúrgico
tem 3 salas de operação, recuperação com dois leitos e recursos locais para exames de
imagem, nas dependências do serviço. A UTI localizada em prédio próximo ao centro
cirúrgico, tem 8 leitos. Cada leito é suprido de monitor cardíaco/respiratório, monitor de
pressão arterial não invasivo e ventilador de alta frequência que fornece, quando necessário,
o suporte respiratório aos pacientes.

O complexo hospitalar conta com serviços de banco de sangue, farmácia, radio-
diagnóstico, laboratório clínico e laboratório de patologia que representam os alicerces do
hospital. Conta ainda com serviço de odontologia não só preventivo, antes de iniciar o
tratamento, como também, de intervenção oportuna do dentista.

O serviço de nutrição envolve a participação de uma equipe de nutricionistas e
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gastroenterologistas pediátricos. Serviços de fisioterapia, quimioterapia, transfusão
ambulatorial, de voluntariado e mais os núcleos de apoio, completam o quadro de serviços
disponíveis no hospital.

Três salas de reunião e um auditório com 200 lugares, com os mais sofisticados
recursos audiovisuais, provêm espaço adequado em diferentes andares do hospital, para as
reuniões de discussão clínica.

Há também a participação de uma equipe multidisciplinar, que tem atuação de
profissionais das áreas de psicologia, psiquiatria, assistentes sociais, voluntários em
diferentes áreas e orientadores religiosos.

Os objetivos principais da implantação de um sistema de gestão de custos na
organização são: determinar o custo dos procedimentos realizados no complexo hospitalar;
controlar os custos gerais, por departamento e área relevante, e criar indicadores de custo
para tomada de decisões.

As etapas estabelecidas para a implantação do sistema de custos, foram as
seguintes:
1.análise do sistema de informações existente ;
2.criação de informações adequadas e integradas para custos;
3.montagem de uma estrutura de custos periódica;
4.determinação de metodologia de apuração e controle de custos.

1. Análise do sistema de informações existente:
A partir de levantamentos efetuados nos diferentes setores e fontes existentes

identificou-se:
.a estrutura física do complexo por setor de atividade (localização e metragem);
.equipamentos, instalações e móveis por setor e dependência (quantidade);
.valor do imobilizado para cálculo da depreciação;
.procedimentos realizados por período;
.gastos efetuados por período;
.pessoal ocupado por setor.

2. Criação de informações adequadas e integradas para custos:
Para o funcionamento do sistema e sua adequada manutenção foi proposto:

.a organização e controle de ativos imobilizados por setor de atividade e dependência
administrativa;
.a adoção de um plano de contas, na contabilidade, que informe os gastos por setor de
atividade, em especial, a folha de pagamentos e encargos incidentes;

3. Montagem de uma estrutura de custos periódica:
O levantamento dos gastos mensais realizados durante o ano anterior permitiu a

montagem de uma estrutura de custos representativa do funcionamento da organização,
classificados inicialmente em Custos Diretos e Indiretos, e que apontou o seguinte:
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MÉDIA MENSAL %  do CustoTotal

CUSTOS DIRETOS 521.916,68         84%
      .CUSTOS COM PESSOAL 365.110,64         59%

      .MATERIAL DE CONSUMO E MAT.AUXILIARES 156.806,04         25%

CUSTOS INDIRETOS 101.406,99         16%

TOTAL CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS 623.323,67         100%

ESTRUTURA DE CUSTOS
ITENS DE CUSTO

   Quadro 1. Estrutura de Custos           (valores em Reais –R$ - Out/99)

Chamou-se de Custos Diretos aqueles que possam ser identificados diretamente nas
atividades e procedimentos efetuadas na unidade hospitalar (salários e honorários dos
profissionais, médicos, enfermeiras, auxiliares; medicamentos, materiais descartáveis,
etc..).

Destaca-se neste conjunto os Custos com Pessoal: neste grupo os Salários mais
Encargos Sociais representam 63%, e os Serviços Médicos 19%, dos gastos com pessoal.
Os Salários deverão ser melhor analisados, pois uma parcela deles está relacionada com
atividades administrativas e de apoio.

Os gastos relacionados com Medicamentos e Materiais Auxiliares, aqui agrupados
como Material de Consumo e Auxiliares, também muito importante no Custo Total (cerca
de 25%), estão concentrados nos Medicamentos, Descartáveis e Alimentação , que
representam 83% deste conjunto de custos.

Nos Custos Indiretos foram agrupados os gastos realizados para o funcionamento
da unidade que necessitam de algum critério para ser apropriado às atividades e
procedimentos, por serem apurados de forma genérica para o conjunto do complexo
hospitalar, como serviços de limpeza, manutenção, energia elétrica, água, etc..

Neste conjunto de gastos destacam-se os gastos com Serviços de Limpeza,
Manutenção de Prédios e Equipamentos, Energia Elétrica e Água, que representam 77% do
conjunto de Custos Indiretos.

A partir destas informações iniciais obtidas em função da organização dos gastos
existentes e imputados na estrutura de custos, torna-se necessário aperfeiçoar este
instrumento de análise e controle (a estrutura de custos) e implantar uma análise periódica
da composição desta estrutura básica e da evolução da participação relativa de cada item no
total dos custos. Isto poderá ser feito mensalmente, comparando-se o último mês com o mês
anterior e através de médias móveis, trimestrais, semestrais e anuais, analisar e explicar as
variações, e tomar decisões ou estabelecer mecanismos, projetos e políticas sobre as
mudanças a serem efetuadas.

O detalhamento e aperfeiçoamento da estrutura de custos será iniciado pela
abertura de suas principais contas por departamento ou área de atividade, de apoio, auxiliar
e atividade-fim, a que chamaremos de centros de custos, e que constitui uma etapa da
implantação do sistema de apuração de custos. Desta forma os Custos com Pessoal, serão
identificados na Administração, no Almoxarifado, na Farmácia, na Nutrição, no SPD, no
Hemocentro, no Laboratório, na UTI, no Alojamento, na Clínica, Ambulatório, Centro
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Cirúrgico, Quimioterapia, Enfermagem, etc.
Este detalhamento deverá ser feito para os demais itens de custos, como se detalha

a seguir.
4. Determinação de metodologia de apuração e controle de custos:
A definição da metodologia de cálculo de custos levou em conta os seguintes

aspectos:
. a grande importância relativa dos custos diretos nos custos totais (84%);
.o grande peso dos salários e honorários profissionais nestes custos diretos (70%);
.a facilidade de controle e apuração dos custos diretos por setor de atividade e
procedimento;
.a necessidade de fases iniciais simplificadas de implantação de um sistema de cálculo de
custo, com a apuração e acompanhamento de custos por setor e área relevante, antes de
agrupá-los por atividade;
.a necessidade de uma fase de aperfeiçoamento de um sistema de informações para o
cálculo adequado de custos por procedimento;

Neste sentido, optou-se inicialmente, por um sistema de custeio total  ou integral,
que utilize simultaneamente o método por absorção e o método por taxa. Este sistema
permite atingir adequadamente dois objetivos básicos:

1)apurar e controlar os custos gerais, p/departamento/área relevante
2)apurar/calcular o custo total dos procedimentos
.Para o primeiro objetivo utilizar-se-á, nesta etapa do trabalho, o custeio por

absorção, através de mapa de  absorção de custos por centros de custos, que, como pode ser
visto no exemplo a seguir,  terá inicialmente os seguintes centros:

.Centro de custos Administração

.Centros de Custos de Apoio:
.Central Térmica
.Nutrição
.Limpeza
.Almoxarifado
.Lavanderia
.Farmácia
.SPD

.Centros de Custos Auxiliares:
.Gasoterapia
.Serviço Social
.Psicologia
.Hemocentro
.Laboratório
.UTI

.Centros de Atividades Fins
.Alojamento
.Clínica
.Ambulatório
.Centro Cirúrgico
.Quimioterapia
.Enfermagem
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A apuração dos custos através de um mapa de absorção por centros de custos objetiva
distribuir e controlar adequadamente os custos segundo sua origem, e permite identificar e
apropriar os custos indiretos de cada um destes centros (a partir de parâmetros técnico-
produtivos) e criar critérios que norteiem o rateio em bases consistentes dos custos dos
centros auxiliares e de apoio aos centros de atividades fins.

A comparação/ relação dos custos de cada Centro, apropriados e rateados, com as
unidades de medida de cada centro, como horas-trabalhadas, quantidade de pacientes
atendidos, número de consultas, exames e operações realizadas, internações, etc., permitirá
apurar o custo de cada uma dessas unidades medidas.

Quadro 2. Exemplo de mapa de custeio por absorção

OS ITA  X O  A A  CUST O O  A SO ÇÃO   

Informações total 

Geral Apoio Auxiliares

Adm. Central  Térm. Nutrição Limpeza Almox. Lavanderia Farmácia S.P.D. Gasoterapia Serv Soc. Psic. Hemoc. Labor. U.T.I. Alojamento Clínica Ambul. Centro Cir. Quimio Enferm.

10.000 1.000 50 70 20 150 80 120 20 80 40 40 300 300 400 4.000 1.130 900 600 400 300

248 15 2 5 30 4 6 12 3 2 6 3 6 6 20 12 18 16 12 17 53

70 10 7 2 3 3 4 12 3 12 14

35.000 3500 175 245 70 525 280 420 70 280 140 140 1050 1050 1400 14000 3955 3150 2100 1400 1050

11.000 1571 0 0 0 1100 0 314 471 0 0 471 629 1886 0 0 471 1886 2200 0

5.000 181 24 60 1363 48 1072 145 36 24 73 36 73 73 242 145 218 194 145 206 641

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

114.000 23600 3100 1305 2433 1654 3400 1560 2535 1750 548 436 3012 3764 5546 18300 9428 8875 10245 7875 4634

.Critérios de alocação de custos aos centros:

1.alocação primária: deverão ser alocados aos centros os custos de acordo com sua origem, identificada a partir de levantamentos efetuados ou critérios pré determinados;

2.alocação secundária ou rateio;

3.cálculo do custo indireto de cada centro de custos de Atividades fins.

centros de custo

Atividades Fins

Metragem da área ocupada

Valores Monetários

Número de pessoas

H.P. utilizado

Subtotal

Parâmetros físicos

*

*

*

Serviços de limpeza

Energia elétrica/máquinas

Água



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 14 / 16 -

Para o segundo objetivo, o cálculo dos custos por procedimento, adotou-se os
seguintes critérios:

1) identificar os procedimentos:
.quais são;
.onde são feitos;
.quem faz;
.o que é usado em cada um: materiais; medicamentos; etc.
.quanto tempo demora;
.quantos são feitos: por dia/ mês/ ano; no mesmo período em que foram

                         levantados os custos

2) fazer uma planilha para cada procedimento, discriminando:
.tipo/nome
.tempo duração
.pessoal envolvido
.material/medicamento

6.1. Cálculo do Custo de um Procedimento:

Lembra-se que a relação inicialmente apontada a partir da análise da Estrutura de
Custos, era que os Custos Indiretos representavam, neste período analisado, cerca de 16%
dos Custos Totais, e 19% dos Custos Diretos. Ou seja, pode-se identificar diretamente nas
atividades e procedimentos, cerca de 84% de seus custos, apurando-se os Custos Totais
através de uma taxa de 19%, obtida através de uma relação entre os Custos Indiretos e os
Custos Diretos.

Desta forma, a partir da valorização dos custos do pessoal envolvido no
procedimento e dos custos de medicamento e materiais auxiliares, que constituiriam os
Custos Diretos do procedimento, pode-se chegar ao Custo Total utilizando-se a taxa de
custos indiretos antes citada, para apropriar os demais itens de custo ao procedimento, e
teríamos:

.Cálculo do Custo do Procedimento X:
.Custos Diretos:

 .Salários c/ Encargos + Honorários =                    $ 59
 .Medicamentos + Materiais Auxiliares =              $ 25
  Sub.total =                                                           $ 84

+Custos Indiretos: 19% sobre os Custos Diretos=           $ 16

=Custo Total (Custos Diretos + Custos Indiretos) =        $100

Este cálculo, bastante simplificado, generaliza uma relação encontrada na
estrutura de custos inicialmente apurada para um certo período de funcionamento da
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instituição, e deve ser usado apenas como referência inicial para o custo dos procedimentos,
uma vez que não respeita as diferenças existentes entre os vários procedimentos no que se
refere, por exemplo, a uso de diferentes setores de atividade com custos indiretos
diferenciados (maior consumo de energia e água; equipamentos mais caros; maior
manutenção de instalações e equipamentos, etc.)

Neste sentido é que se coloca a necessidade, na etapa seguinte, do uso do método
de absorção de custos por centros de custos que permita, além do controle de custos
setorial, levar em conta as diferenças e criar um custo indireto mais específico por setor
para que estas diferenças sejam medidas, avaliadas e levadas em conta nesta apuração.

6.2. Conclusões preliminares:

A percepção da unidade hospitalar como um sistema organizacional complexo e a
necessidade de que um sistema de gestão de custos permita captar e refletir esta
complexidade, integrando seus diferentes subsistemas é o primeiro ponto a ser destacado.
Os “consultores juniores” e os funcionários destacados para a primeira etapa da
implantação do sistema perceberam sua complexidade e a impossibilidade de uma simples
transposição de receitas e pacotes prontos para atingir os objetivos propostos com um
sistema de custeio.

Os levantamentos iniciais – estrutura organizacional; estrutura física setorial e
departamental; sistema de informações e controle contábil e financeiro – apontaram a
existência de dados e informações em grande quantidade porém desarticulados e a falta de
controles adequados para apuração e gerenciamento de custos.

Tornou-se clara a necessidade, para a implantação dos sistemas de informação, da
compatibilização e da integração das informações e dados existentes, e a importância para
isto do treinamento de um profissional que se dedique a esta tarefa, internamente à
organização de modo a permitir a implantação gradual do sistema na unidade, através de
um aprendizado do próprio funcionário, e da disseminação deste conhecimento ao longo
das várias fases de implantação do sistema, permitindo assim um processo contínuo de
aprendizagem e aperfeiçoamento das informações e do sistema, para a organização como
um todo.

Neste sentido o “responsável pelo custo” deverá associar o custo com as
diferentes áreas e atividades da organização, entendendo e mostrando as relações dos custos
de serviços, processos, atividades e procedimentos com os responsáveis por seu
cumprimento e execução.

Como objetivo imediato o sistema visa apurar/calcular o custo dos diferentes
procedimentos e para isto os levantamentos iniciais deverão ser seguidos de um processo de
integração e disseminação de informações e dados coletados para sua análise e
aperfeiçoamento. Este aperfeiçoamento implica em ir sofisticando a apuração, a análise e o
controle dos custos, por centro de custos, área e atividade, para que o cálculo final possa ir
se tornando mais próximo da realidade organizacional e que este próprio cálculo passe a ser
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instrumento importante de gestão, na medida em que os custos apurados possam ser
entendido pelos diferentes setores, checados e comparados interna e externamente.
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