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Introdução

Com o advento da globalização da economia, 
o mercado tornou-se bastante competitivo e, a 
partir desse momento surgiu a necessidade de 
melhorar os processos na elaboração dos preços, 
no atendimento aos clientes, no fluxo de caixa, 
na mensuração dos custos entre outros [1]. 
Porém, esse processo de melhoria ainda não 
atingiu as organizações que prestam serviços de 
saúde.

Por outro lado, os estudos sobre a 
administração de serviços de saúde, 
principalmente administração hospitalar, são 
recentes no Brasil. [2,3]. Os fatores que 
proporcionaram tais estudos sobre 
administração hospitalar foram impulsionados 
pelo desperdício, superlotação, endividamento 
dos hospitais, escassez na qualidade dos 
serviços prestados e falta de interesse público.
[4]

Os administradores em geral necessitam gerir 
os custos da empresa em sintonia com o sistema 
organizacional. A gestão dos custos é bastante 
complexa, mas é uma ferramenta que auxilia os 
administradores a controlarem e tomarem 
decisões mais eficientes e eficazes.

Com o mercado totalmente globalizado, os 
administradores necessitam conhecer bem os 
custos para serem competitivos, mas não se 
deve apenas conhecer os custos, como também 
todas as demais variáveis que formam o sistema 
organizacional; como por exemplo: preço de 
venda desejado, bom atendimento aos clientes, 
ponto de equilíbrio, margem de contribuição, 
rentabilidade, lucratividade e outros.

O objetivo principal desse estudo foi analisar
como está sendo realizada a mensuração dos 
custos inerentes aos serviços de saúde, 
principalmente em hospitais que prestam 
serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no 
Município de Arapiraca (AL).

Materiais e métodos

  A metodologia utilizada foi o levantamento e a 
sistematização de bibliografias, pesquisa de 
campo em alguns hospitais de Arapiraca, Estado 
de Alagoas, com a realização de conversas 
informais, tanto com profissionais da área 
hospitalar quanto com pacientes em 
atendimento (entre os meses de Setembro e 
Novembro/2005), dando ênfase nas observações 
in loco, onde se pôde perceber as condições e os 
níveis de serviços prestados a população.

Resultados e Discussão

Os serviços de saúde são essenciais e 
garantidos pelo Estado à população, segundo a 
Constituição Federal de 1988, onde o SUS é o 
órgão responsável pelo repasse financeiro 
relacionados à saúde pública no Brasil. [5]

Com os resultados obtidos através dos 
estudos realizados, foi possível perceber a 
necessidade de uma melhoria na gestão dos 
custos hospitalares.

O descaso em relação à saúde pública no 
Brasil foi demonstrado com maior intensidade 
nos telejornais com a crise e intervenção, 
respectivamente, dos hospitais municipais do 
Rio de Janeiro, pelo Ministério da Saúde e da 
Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande, 
pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Os problemas detectados foram atendimento 
médico-hospitalar precário, aparelhos com 
defeito e obsoletos, disfunções gerenciais e
descarte de lixo hospitalar de forma irregular.
Sem contar que há muito tempo o SUS não 
reajusta a tabela de preços e, além disso, é 
grande a burocracia para reembolsar os 
hospitais pelos serviços prestados no setor 
privado.

Ressalta-se que os hospitais, em sua grande 
maioria, são geridos por profissionais da área de 
saúde que não possuem uma formação 
gerencial. Para contornar esse problema, alguns 
desses profissionais da rede pública e privada
estão procurando cursos de especialização lato 
sensu em administração hospitalar.
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Enquanto isso, muitos hospitais estão 
passando por dificuldades financeiras, 
principalmente aqueles que atendem uma 
porcentagem maior pelo SUS, conforme 
podemos visualizar no Gráfico 1, que 59% dos 
serviços da rede hospitalar do Município de 
Arapiraca (AL) são financiados pelo SUS, 21%
atendem particular, 19% Plano de Saúde de 
Terceiros e 1% utilizam o plano de saúde do 
próprio hospital, como por exemplo o Hospital 
da Unimed. Entretanto, para tentar salvar a 
saúde pública do Brasil em curto prazo surgiu a 
Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) que seria arrecadada 
exclusivamente para a saúde pública com intuito 
de sanar essas dificuldades, porém na realidade 
isto não aconteceu e, desta forma, a situação 
continua caótica por todo país.

Para reduzir os efeitos dessa crise é 
interessante realizar a apuração e a mensuração 
dos custos inerentes aos serviços hospitalares 
para auxiliar os administradores hospitalares no 
controle e na tomada de decisões com menor 
grau de incerteza, além de possuir uma 
ferramenta poderosíssima para poder barganhar 
melhores preços perante o SUS.

A transformação dos hospitais em empresas é 
tão evidente que todas as instituições que 
prestam serviços de saúde, estão sendo 
influenciadas por requisitos e exigências do 

setor empresarial e comercial. Para tanto, hoje, 
cada médico funciona como uma pequena 
empresa, com obrigações legais, rotinas 
administrativas e planos contábeis. [6]

Assim, esses médicos, em alguns casos,
começam acumular recursos financeiros e 
expandir sua pequena empresa, ou seja, iniciam 
com um simples consultório médico, depois se 
torna uma clínica e por fim atinge status de 
hospital. À medida que, essas pequenas 
empresas crescem e desenvolvem necessitam de 
uma administração profissional que possa dar
um suporte adequado para que essas empresas 
não fiquem fadadas ao fracasso.
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Gráfico 1. Estabelecimentos de Saúde por Financiador de Serviços no Município de Arapiraca (AL).

Fonte: Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2005.


