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RESUMO

O crescimento dos gastos em saúde é um fenômeno mundial influenciado por vários
fatores. Entre eles, um dos principais é o aumento da expectativa de vida das pessoas, que
por viverem mais, necessitam de cuidados prolongados e faz com que os hospitais passem
a atender um volume maior de idosos, inclusive com doenças crônico-degenerativas. Os
tratamentos de doenças deste tipo implicam em custos mais elevados com serviços e
medicamentos, pois exigem internações, exames e procedimentos mais complexos, que
necessitam de mão de obra especializada e equipamentos de elevados custos operacionais
e de manutenção. A gestão de custos nos hospitais é feita pelo método de custeio por
absorção, em sua maioria, o que provoca distorções na apuração dos custos indiretos e
gera relatórios contábeis incapazes de contribuir para controle e gestão de recursos e
desvios relacionados a problemas específicos. Neste estudo, tem-se por objetivo propor o
sistema de Custeio Baseado em Atividades (ABC) para analisar custos para gerenciamento
de recursos em Centro Cirúrgico de um hospital de grande porte, com a descrição do
processo de implantação do sistema, a identificação das etapas, atividades e indicadores
relevantes. Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva e qualitativa, com procedimentos
técnicos de pesquisa bibliográfica e de estudo de caso. A coleta de dados abrange três
métodos: a análise documental de relatórios contábeis e relatórios auxiliares de sistema
de informação, entrevistas semiestruturadas e observação direta não participante. Os
resultados obtidos sugerem que o rastreamento dos gastos permitidos pelo Sistema de
Custeio ABC torna possível o monitoramento dos diversos itens de consumo dos recursos,
identificando as atividades e reconhecendo a relevância de cada uma para os objetivos do
Centro Cirúrgico, também permitem a comparação de valores de custo entre o método de
custeio já praticado pelo hospital com o método proposto. O conteúdo deste estudo
deverá contribuir como referência para futuros aprimoramentos na gestão de custos de
hospitais e suas unidades em todo o país.
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