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RESUMO 

 

No atual momento de competitividade os gestores necessitam de instrumentos 
de gestão de custos. Nos hospitais a realidade não é diferente, pois os desafios 
são os mesmos devido à crescente demanda por melhorias e transformações 
que o setor hospitalar vem sofrendo. Diante dessa situação buscou-se 
desenvolver um estudo em uma instituição hospitalar de médio porte com 
aplicabilidade do método de custeio por absorção. O objetivo foi identificar e 
descrever as atividades desenvolvidas no sistema nutricional de dieta com 
fatores relacionados a custos. Para isso foram apuradas as informações do mês 
de outubro, (2018). Os métodos de pesquisa foram estudo de caso, quantitativo, 
com aplicabilidade do método de custeio por absorção onde buscou-se as por 
meio de entrevista informações contidas nos documentos da instituição, no setor 
de sistema nutricional e dieta (SND). Como resultado foram calculados o custo 
e o resultado de cada dieta na composição do preço da diária do hospital. 
 
 
Palavras-chave: Custos, Gestão Hospitalar, Sistema Nutricional, Método 
Absorção. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na economia vivenciada de mercado cada vez mais competitivo, ter plenos 

conhecimentos de custos é uma condição mínima necessária a sobrevivência, pois 

fica difícil estabelecer preços sem conhecer os custos. 

No caso específico que trata este trabalho há essa preocupação, os preços são 

ditados pelos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), e os Planos de saúde os 

quais repassam muitas vezes valores defasados quanto à realidade do mercado.  

Diante desta complexidade e da necessidade de constante fiscalização, 

entende-se que a contabilidade de custos hospitalares é um eficiente sistema de 

controle que fornece informações confiáveis, utilizadas na tomada de decisão, 

conseguindo ganhos com a redução de despesas, e com isso tornando a empresa 

mais lucrativa, sem perder qualidade nos serviços.  

Neste estudo de caso abordar-se-ão o tema, dos custos hospitalares e 

aplicabilidade do método de custeio absorção no setor de administração da dieta.  

A informação contábil deve ser clara e objetiva de maneira que atenda um 

extensivo número de usuários, evidenciando a real situação da entidade de modo que 

facilite a execução dos planos, considerando que cada um tem interesses próprios em 

relação a estas informações. 

Somente há alguns anos vem se desenvolvendo a preocupação de quanto 

custa para as empresas os serviços prestados, assim se difundindo o estudo de 

custos.  Em virtude faz-se necessário um estudo para que haja o melhor 

aproveitamento dos recursos nas empresas hospitalares, pois a concorrência está 

cada vez mais acirrada e os agentes internos e externos tem grande influência, 

tornando cada vez mais necessária a elaboração estratégica para a sobrevivência das 

mesmas no mercado, na medida que com surgimento da tecnologia, junto novos 

equipamentos e novas técnicas de diagnósticos e de tratamento, que elevam os 

custos da saúde. Os custos são elevados, porém a maioria dos hospitais 

desconhecem seus reais custos. 

A grande maioria dos hospitais estabelecem seus preços, porém desconhecem 

seus custos sendo indispensável a adoção de um sistema de custos que a torne a 

informação precisa e detalhada. 
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O estudo será desenvolvido um estudo em um hospital de médio porte, situado 

na pequena cidade de Tapejara no interior do Rio Grande do Sul. O hospital conta 

com 94 leitos, sendo dividido em cinco unidades de atendimento hospitalar. O sistema 

nutricional é composto por uma cozinha industrial e duas copas que estão situadas no 

segundo e terceiro andar e conta com a colaboração de 08 funcionários e uma 

nutricionista que elabora a dieta a ser administrada. A elaboração da pesquisa dos 

custos no Sistema dieta nutricional utilizou como base no ano de 2018, no mês de 

outubro. 

O custeamento com base no método absorção requer uma compreensão mais 

profunda dos processos e atividades realizados dentro do sistema organizacional, 

incluindo entradas e saídas de materiais e informações necessárias ao 

funcionamento, registro, controle de custos, despesas vinculadas ao sistema de custo, 

sistema operacional capacitados, assim podendo ser implantado o método por 

absorção, pois ele requer precisão de informações. O objetivo é desenvolver um 

custeamento com base nas atividades de uma organização hospitalar filantrópica, 

buscando mapear os sistemas e subsistemas das atividades sistema nutricional e 

dieta do hospital, afim de calcular os custos que venham a contribuir para a tomada 

de decisões dos gestores. 

 

 

1.1. DEFINIÇÃO TEMA OU PROBLEMA 

 

A contabilidade de custos pode auxiliar o gestor nas tomadas de decisões, 

apresentando o percentual que representa cada refeição em relação a diária cobrada, 

bem como a margem, mensurando os custos.  

O método absorção é uma ferramenta gerencial de que as instituições 

prestadoras de serviços hospitalares podem fazer uso, pois fornecem informações de 

custos mais exatos. Devido os problemas que ocorrem em decorrência da adoção de 

sistemas de custos defasados nos hospitais, faz-se necessário o estudo desses 

sistemas e a verificação da possibilidade de implantação do método por absorção.  

Nesse sentido, questiona-se: em que medida os custos e despesas do SND 

impactam no preço das diárias do hospital Santo Antônio de Tapejara-RS?  
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1.2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O estudo de caso foi realizado apenas no setor SND do hospital de médio porte, 

localizado na cidade de tapejara-rs. Trata-se de um hospital filantrópico que conta com 

94 leitos; realizará o estudo em setorização especificamente no sistema de dieta 

nutricional, e não em todo o hospital e seus departamentos. 

 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Mensurar e analisar a composição dos custos no setor de sistema nutricional 

de dieta (SND). 

 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar os custos das refeições do SND; 

• Identificar e descrever as atividades desenvolvidas no SND; 

•Apresentar ou mostrara aplicabilidade do método de custeio por absorção no 

SND; 

• Apurar a representatividade do custo frente à receita tabelada por refeição. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

No universo cada vez mais competitivo, onde as empresas buscam cada vez 

mais minimizar suas despesas e maximizar seus lucros, essa pesquisa buscou 

destacar a teoria e prática, explorando a gestão de custos. Com essas informações 

buscou a conscientizar a importância de um método de custeio adequado ao sistema 
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hospitalar, pois muitas vezes depara-se com a realidade de saber o preço dos serviços 

e não o custo deles, não obtendo a informação do lucro exato. 

Muitas vezes alguns gestores colocam um valor percentual sobre a mercadoria 

para apurar o preço e isso pode mascarar os resultados. 

Sendo assim o motivo relevante para realizar esse estudo é a conscientização 

sobre a importância da gestão de custo para as instituições hospitalares no Sistema 

de Dieta Nutricional (SND). 

Para a formação acadêmica este trabalho tem importância, pois nele será 

possível confrontar a teoria com a prática acadêmica, podendo futuramente servir de 

fonte de pesquisa para futuros acadêmicos, gestores e comunidade em geral. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. CONTABILIDADE 

 

Segundo Hamel e Prahalad (1995) no mundo globaliza e cada vez mais 

competitivo, onde as empresas buscam cada vez mais minimizar suas despesas e 

maximizar seus lucros, essa pesquisa buscou aliar teoria e prática, explorando a 

gestão de custos. Com base nos estudos realizados ate o presente momento sabe-se 

da importância de um método de custeio adequado ao sistema hospitalar, pois muitas 

vezes depara-se com a realidade de saber o preço dos serviços e não o custo deles, 

não obtendo a informação do lucro exato. 

Muitas vezes os gestores estabelecem valor percentual sobre a mercadoria 

para apurar o preço e isso pode mascarar os resultados. Sendo assim é relevante 

para realizar esse estudo buscando a conscientização sobre a importância da gestão 

de custo para as instituições hospitalares no Sistema de Dieta Nutricional (SND). 

Para a formação acadêmica este trabalho tem importância, pois no decorrer de 

sua elaboração será possível confrontar a teoria com a prática, podendo futuramente 

servir de fonte de pesquisa para futuros acadêmicos, gestores e comunidade em 

geral. 

 

 

2.2. APURAÇÃO DE ELEMENTOS PARA OS CUSTOS 

 

O elemento principal para a apuração dos custos é a existência de um sistema 

de custos ou um método de apuração, mesmo que não exista um sistema especifico. 

Segundo Tanaka et al. (2001, p.45) “para calcular os custos das atividades ou 

procedimentos é necessário existir um controle contábil, por meio da organização e 

da sistematização dos custos, com o registro dos gastos por setor ou serviço”. 

A utilização de um SIG (Sistema de Informação) facilita a apuração, viabiliza a 

mensuração de valores presentes. Com isso o custo direto fica evidente, 

conhecimento necessário para estabelecer o preço total.  
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As informações para as formações e apurações de custos dividem-se em dois 

grupos.  Belka e Berto (2008) postula que existem componentes monetários e 

componentes físicos. Para Belka e Berto (2008) componentes monetários implicam 

todas as aquisições realizadas por uma empresa visando atender a demanda do 

público atendido. Com isso pode-se afirmar que os materiais estocados e consumidos 

pelo hospital fazem parte dos componentes monetários. São medicamentos, materiais 

médico-hospitalares, produtos de limpeza, materiais de escritório, combustíveis, 

gases, gêneros alimentícios, peças de reposição, materiais de expediente e outros. 

Devido a grande número de informações que produzem essas movimentações, 

a implementação de um de sistema de controle de estoque informatizado é 

fundamental. O referido sistema de controle de estoque pode ser descentralizado. 

Segundo, Belka e Berto (2008) cada setor que adquire, armazena e consome 

materiais pode ter seu próprio sistema de controle. Contudo os autores explicam que 

esses materiais podem ser agrupados em único local, onde estaria funcionando o 

sistema de controle de estoques. De maneira geral os hospitais realizam estas 

atividades de controle de estoque em dois setores: farmácia e almoxarifado. Na 

farmácia funciona o armazenamento e controle do consumo dos medicamentos 

mediante as solicitações feitas pelos demais setores. 

Belka e Berto (2008) esclarecem que no almoxarifado há o armazenamento e 

controle do consumo dos demais itens que não se configuram como medicamentos, 

registrando as saídas mediante as solicitações dos demais setores. A informação 

monetária, para Belka e Berto (2008) dia respeito, à apuração de custos dos materiais 

refere-se ao valor dos materiais consumidos no período. Seja por setor, ou por 

pacientes específicos, dependendo de qual é o objeto de custo em foco. 

Quanto à avaliação dos materiais, a mesma será realizada de acordo com o 

objetivo do controle de materiais, se para fins fiscais ou gerenciais. Se para fins fiscais 

o ideal seria pelo método estabelecido pela legislação do imposto de renda chamado 

custo médio, pelo qual o valor de cada produto será o valor médio de cada produto 

em estoque, especificado pelo tipo de produto. Se para fins gerenciais, o ideal é 

utilizar-se do valor atual dos produtos, ou seja, se não for possível o preço de mercado, 

o último valor de aquisição. 
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Em relação às despesas com pessoal a Lei Complementar nº 101/2000, mais 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, vem a partir do seu art. 18, prever 

que: os valores considerados, gastos com pessoal, são entendidos como: salários, 

encargos, férias, adicional de férias, décimo terceiro e outros. Tais informações sobre 

gastos com pessoal que interessa ao sistema de custos são fornecidas pelo sistema 

de gerenciamento de pessoal. Devem ser encaminhadas no formato necessário 

dependendo do sistema de custeio adotado geralmente esses custos são agrupados 

por centro de custos.  

Resumidamente despesa é “bem ou serviço consumido direta ou indiretamente 

para a obtenção de receita” Martins (2010, p. 25). Então despesas são sacrifícios que 

as empresas se dispõem a realizar num esforço que visa aumentar a receita e 

maximizar seu Patrimônio Líquido.  

São os custos que necessitam de algum tipo de aproximação para serem 

incluídos nos cálculos dos produtos. Custos Indiretos “são os que, para serem 

incorporados aos produtos, necessitam da utilização de algum critério de rateio. 

Exemplos: aluguel, iluminação, depreciação de salário de servidores, etc.” Crepaldi 

(2010, p. 8). Neste tipo de custo não existe mensuração, sem a utilização de algum 

critério de rateio. Os custos com depreciação são fornecidos pelo sistema de controle 

patrimonial, o qual deverá controlar o registro e avaliação de todos os bens que 

compõem o patrimônio da instituição. Belka e Berto (2008) corroboram com nosso 

entendimento ao afirmar que nos valores dos bens, geralmente registrados por centro 

de 126 custos calcula-se a taxa de depreciação, a qual representa o desgaste do bem 

no período que foi utilizado nas atividades da organização. Os autores alertam que 

em hospitais públicos, muitas vezes no momento do cálculo do custo esse elemento 

é desconsiderado. 

Custo aliado à palavra contabilidade tem uma conceituação própria que se 

difere do termo custo, quando utilizado na sociedade geral sendo mencionado por 

leigos. Martins (2003) advoga que custo atrelado à contabilidade refere-se a os gastos 

nascidos dos processos de produção. Como o montante que se gasta com aquisição 

de matéria prima, energia, folha de pagamento de funcionários, encargos sociais dos 

empregados da produção, depreciação dos bens da fábrica e material de embalagem 

dos produtos comercializados.  



17 

 

 

Neste sentido, “custo é o somatório dos bens ou serviços consumidos ou 

utilizados na produção de novos bens ou serviços, traduzidos em unidades 

monetárias” Nascimento (2001, p. 26). Porém para Martins (2010), custo é também 

um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo no momento da utilização 

dos fatores de produção (bens e serviços), para fabricação de um produto ou 

execução de um serviço. 

Portanto custos gerais são: energia, água, serviços de terceiros, etc. Neste 

sentido, Belka e Berto (2008) defendem que esses custos terão seus valores obtidos 

junto na contabilidade e quando for possível identificar com exatidão para qual centro 

de custos foi alocado o referido gasto ele poderá ser apropriado diretamente. Caso 

isso não seja possível, será necessária a utilização de algum critério de rateio. No 

caso do consumo de água, por exemplo, a forma mais simples de distribuição do gasto 

por rateio seriedade acorda com a representatividade dos metros quadrados 

ocupados por cada setor. 

Por meio do controle de custos os empreendedores recebem informações 

sobre seu poder de investimento e planejam o futuro de suas empresas. As 

informações vindas deste setor evidenciam a lucratividade da organização e auxiliam 

o departamento administrativo a projetar o futuro de forma adequada. Então 

 
Faz-se necessário saber que o custo que uma empresa tem para produzir 
determinado produto reflete no valor de venda que este terá. E o controle 
realizado pela contabilidade da empresa é que revela o tanto que foi gasto 
para sua produção. Portanto a falta ou ineficiência do sistema de controle 
resulta em um canal de prejuízos para os investidores, (MARTINS, 2010, p. 
23 ). 
 

Isto porque é fundamental conhecer o custo de fabricação dos produtos para 

elaborar uma boa estratégia de comercialização. Os gestores objetivam identificar o 

custo que cada produto potencializa para a empresa com a finalidade de atribuir valor 

de venda sem perder mercado para a concorrência. Pois desconhecer o custo que 

cada produto acarreta para sua industrialização sujeita a superfaturar na hora de 

definir preço de comercialização. Quando isso ocorre às vendas não acontecem 

conforme o planejado, e o estoque fica superlotado, por outro lado corre-se o risco de 

obter prejuízos comercializando por um valor insuficiente para cobrir o custo. 

Porém, Martins (2010), afirma que para elaborar uma boa estratégia de venda 

não basta saber o custo dos produtos ou serviços é importante considerar também o 
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preço dos produtos concorrentes e conhecer o grau de elasticidade da demanda para 

este produto ou serviço. No entanto estes são custos que geralmente acontecem em 

hospitais privados, tendo como principais fontes a legislação e os contratos de 

serviços. 

Ressalta-se que Beulker e Berto (2008) classificam custos tendo como base as 

instituições hospitalares privadas. No entanto, ao aplicar essa classificação às 

instituições hospitalares públicas pode-se suprimir o último item, restando então como 

principais componentes dos custos hospitalares os materiais, pessoal depreciação e 

custos gerais. Convém ainda destacar que o montante dos três primeiros 

componentes monetários na classificação proposta por Beulke e Bertó (2008), ou seja, 

materiais, pessoal e depreciação, representam os tipos de custos diretos mais comuns 

da atividade hospitalar. 

Nesse processo de classificação dos custos em grupos, o Ministério da Saúde 

M.S(2006, p. 31) propõe os seguintes grupos: pessoal, serviços de terceiros, materiais 

de consumo, despesas gerais e depreciação. 

Alguma variação em geral pode acontecer quanto à forma de classificação, no 

entanto, os principais elementos são sempre os mesmos.  

Os componentes físicos que estão presentes nas organizações hospitalares 

demonstram inúmeras circunstâncias e podem ser agrupados segundo Beulke e Bertó 

(2008) nos seguintes itens: 

Quantidade de materiais movimentados pelo sistema de materiais; 

Montante de tempo de trabalho por procedimento como horas de cirurgia, 

número de pacientes-dia, tempo de duração de um exame, etc. 

Produção mensal: número de internações, número de exames realizados, 

número de atendimentos, kg de roupa lavada, peça esterilizada, etc. Resta verificar 

como todos esses componentes monetários e físicos são processados para que 

finalmente seja possível o conhecimento dos custos dos serviços. 

2.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A contabilidade de custos assim como qualquer outro ramo da ciência tem seus 

aspectos históricos como forma de melhor compreende-la, dessa maneira a origem 

dessa ramificação da ciência contábil volta-se para o início do capitalismo. A história 
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da contabilidade de custos remonta ao período antes do capitalismo, quando surge a 

preocupação do controle dos custos do negócio aplicado. 

A contabilidade resulta da ação de contabilizar e configura-se no interior das 

empresas, tendo por finalidade revelar seu patrimônio.  Anthony (1979, p.35) definiu 

contabilidade como: 

 
A ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o 
registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele 
ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e 
variação, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da 
riqueza patrimonial.  
 

Sá apud ADSCRJ (1996) alerta para o fato do Primeiro Congresso Brasileiro de 

Contabilidade acontecido na cidade de Rio de Janeiro no ano de 1924. Neste evento 

os congressistas conceituaram contabilidade, como a ciência que estuda e pratica as 

funções de orientação, de controle e de registro relativos à administração econômica.  

Os registros contábeis cumprem a função de controle e planejamento, além de 

fornecer informações econômico-administrativas para um diversificado grupo de 

usuários. Esta pesquisa foca na função de planejamento que perpassa a contabilidade 

visto que se pretende apurar lucros e resultados com finalidade de investimento. 

Agostini; Carvalho (2012). Afirmam que no Brasil a contabilidade foi 

desenvolvida à medida que o mercantilismo se proliferava país a fora. Com a chegada 

da globalização e a consequente expansão da contabilidade internacional emergiu a 

necessidade de uniformizar as normas contábeis numa maneira mais compreensiva 

para os usuários não só do Brasil como de outros países. 

Para Carvalho (2003) nesse período houve a necessidade pelas buscas de 

técnicas mais apuradas para a realização da apuração e controle dos custos, visto 

que as informações eram de grande relevância para os usuários externos bem como 

os investidores interessados em aplicar recursos em determinada empresa. A 

contabilidade de custo acumula, organiza, analisa e interpreta os dados operacionais, 

físicos e os indicadores combinados no sentido de produzir, para os diversos níveis 

de administração e de operação, relatórios com informações de custos solicitadas. 
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2.2.1. Contabilidade de Custos e Contabilidade Gerencial 

 

O Conselho Federal de Contabilidade (2012) esclarece que a Contabilidade de 

Custos nasceu da ação de contabilizar, registrar, e informar toda operação que o 

empresário tem durante o processo de fabricação de determinado produto. Saber o 

que se gasta com a fabricação e comercialização dos produtos que industrializa 

permite ao gestor determinar o valor de seu patrimônio. Possibilita identificar sucesso 

e visualizar insucessos. Torna possível agir em tempo hábil a fim de suprimir prejuízos, 

ou mesmo maximizar a lucratividade. Neste sentido Leone (2000, p. 19-20), postula 

que Contabilidade de Custos: 

 
É o ramo da contabilidade que se destina a produzir informação para os 
diversos níveis gerenciais de uma entidade, como o auxilio as funções de 
determinação de desempenho de planejamento e controle das operações e 
tomadas de decisões.  
 

Através dos relatórios realizados durante o processo contábil os gerentes 

elaboram o esboço financeiro de sua empresa, no qual pautam suas decisões de 

investimento. Com o suporte destes relatórios planejam os investimentos e decidem 

onde cortar gastos e onde investir mais esforço, com a finalidade de maximizar a 

lucratividade. 

Sabe-se que a Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. ”Ela é muito 

antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomar decisões”. Marion (2009, p. 

26-27). 

O maior objetivo da contabilidade é levantar informações referentes ao 

patrimônio das entidades. Uma que vez que cumpre a função de oferecer informações 

a uma grande porção de pessoas e entidades, seus relatórios devem satisfazer as 

várias finalidades.  Com isso: 

 
O objetivo da contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de fornecer 
informação estruturada de natureza econômica, financeira e, 
subsidiariamente, física, de produtividade e social, aos usuários internos e 
externos à entidade objeto da contabilidade, (MARION E LUDICIBUS, 2000, 
p.50).  
 

Portanto a contabilidade pode ser definida como ciência para qual se imputa o 

dever de levantar e organizar dados sobre a saúde financeira da entidade.  Outro 
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atributo desta ciência refere-se ao fato de ser um catalisador das necessidades de 

seus usuários. Para cumprir a função catalisadora que lhes é atribuída a contabilidade 

foca nos objetivos de seus usuários. Então a missão da contabilidade reside em ser 

útil aos seus usuários atuando com o um ponto de referência confiável na hora de 

tomar decisão. Desta forma, 

 
Os objetivos da contabilidade, portanto, devem ser aderentes, de alguma 
forma explicita ou implícita, àquilo que o usuário considera como elementos 
importantes para seu processo decisório. Não tem sentido ou razão de ser a 
contabilidade como uma disciplina “neutra”, que se contenta em perseguir 
esterilmente uma “sua” verdade ou beleza. A verdade da contabilidade reside 
em ser instrumento útil para a tomada de decisões pelo usuário, tendo em 
vista a entidade, (IUDÍCIBUS, MARION, FARIA, 2005, p. 39). 
 

Todo administrador precisa de dados confiáveis nos quais apoiar seus 

argumentos no momento de decidir. Advogando os diferentes interesses de seus 

múltiplos grupos de usuários “o objetivo da contabilidade não é só produzir 

informações contábeis adequadas, mas também transmiti-las de forma clara e 

objetiva” Fávero, Lonardoni, Takakura (2006, p. 130).  

Desta forma a contabilidade é uma ciência que sofre influência direta de seus 

usuários, ela atende suas necessidades e, portanto, busca revelar informações 

capazes de auxiliar na tomada de decisão. Por este motivo todos os relatórios vindos 

do setor de contabilidade sustentam a conduta dos administradores, investidores e 

demais sujeitos ligados à organização. 

Ao se pensar custos normalmente o associamos com os conceitos de: gastos, 

desembolso despesas e perda, esta falta de clareza, muitas vezes escamoteia o 

significado do termo relacionando-o inclusive ao conceito de investimento.  

 

2.2.2. Custos Diretos e Indiretos 

 

A conjuntura econômica e social extremamente complexa tem contribuído para 

tornar os custos um tema essencial no gerenciamento das organizações tanto 

privadas como as de filantropia, com ou sem fins lucrativos. Assim, 

 
Esse assunto remete, então, quantificação de padrões físicos, por produto 
bem ou serviços, decomposto em materiais e tempos. Á medida que deles 
participam as áreas executantes, e sobre eles há um consenso quanto a sua 
fidedignidade, um importante avanço na consolidação da função controle é 
atingido na instituição, (BEULKE, 2005, p.18) 
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Exemplos clássicos de custos indiretos no ramo da saúde são: 

 
O consumo de medicamentos, ou prótese, etc. consumo de matérias médico-
hospitalares por conta/ paciente/ procedimento. O consumo gêneros 
alimentícios aplicado nas elaborações das refeições separadamente: café, 
almoço, lanche, jantar, ou pratos la cart;  O filme usado na realização de um 
exame radiológico. O valor de comissões médicas vinculadas a cada exame, 
quando for o caso. A formação de custos financeiros relativos à concessão 
de prazo a convênios. Os custos indiretos caracterizam-se, pois pela 
possibilidade de sua especificação dos serviços prestados. Num polo oposto, 
estão os custos indiretos, notabilizados pelas seguintes condições, (BEULKE, 
2005, p.34). 
 

Estes são custos comuns a diversos procedimentos e serviços; Não podem ser 

mensurados individualizadamente por item de serviço prestado. Tendem a apresentar 

maior complexidade de cálculo, impondo uma série de processamentos paralelos. 

É possível descrever outros custos indiretos como: energia elétrica, água, 

matérias de limpeza e custo administrativo são classificados também como diretos. 

São os custos que necessitam de algum tipo de aproximação para serem 

incluídos nos cálculos dos produtos. Custos Indiretos “são os que, para serem 

incorporados aos produtos, necessitam da utilização de algum critério de rateio.” 

Crepaldi (2010, p. 8). Este tipo de custo não existe mensuração, têm características 

especiais. Logo, o rol dos custos indiretos inclui custos indiretos propriamente ditos e 

custos diretos (por natureza), mas que são tratados como indiretos em função de sua 

irrelevância ou da dificuldade de sua medição, ou de interesse da empresa por ser 

mais rigorosa em suas informações. 

No sistema de custeio absorção a atribuição de custos diretos e indiretos há 

uma forte interferência da categoria de valores empregados, conduzindo a diferentes 

montantes em termos de custos unitários nos serviços. 

 

 

2.2.3. Gestão Hospitalar  

 

Segundo a Definição do Ministério da Saúde do Brasil: 

 
O termo hospital se refere a um conjunto muito heterogêneo de 
estabelecimentos de saúde, unidades de diferentes portes, que podem 
oferecer uma variada gama de serviços e atividades e desempenhar funções 
muito distintas no âmbito da rede de atendimento à saúde. Entretanto, os 
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estabelecimentos possuem uma característica em comum: a prestação de 
cuidados de saúde a pacientes internados em leitos hospitalares durante as 
24 horas do dia, (BRASIL, 1975, p. 149). 
 

Dentro do Sistema Nacional de Saúde e de acordo com a terminologia do 

Ministério da Saúde, o hospital pode ser: 

 
A) Geral: destinado a atender pacientes portadores de doenças relacionadas 
a diversas especialidades médicas. Poderá ter seu atendimento limitado de 
acordo com a faixa etária do cliente atendido, como por exemplo, um hospital 
infantil. Pode ser determinado também devido à população que atende, como 
por exemplo, militares ou ainda em razão da finalidade específica, como um 
hospital de ensino especializado: é destinado a atender pacientes 
necessitados da assistência de uma determinada especialidade médica. 
B) De Corpo Clínico Fechado: é o hospital onde não se permitem, em rotina, 
atividades de outros profissionais, que não os integrantes do próprio corpo 
clínico.  
C) De Corpo Clínico Aberto: É o hospital, que mesmo tendo o corpo clínico 
estruturado, permite a qualquer profissional habilitado internar e tratar o 
paciente assistido por ele. 
E) De Pequeno Porte: É o hospital que possui a capacidade de operação de 
até 50 leitos. 
F) De Médio Porte: é o hospital que possui a capacidade de operação de 50 
a 150 leitos. 
G) De Grande Porte: É o hospital que possui a capacidade de operação de 
150 a 500 leitos. Acima de 500 leitos considera-se hospital de capacidade 
extra. 

 
 

2.2.4. Números de Leitos Hospitalares SUS por Habitantes. 

 

Conceituação segundo Ministério da Saúde (2005): 

Número de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), por mil habitantes residentes, em determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. 

Mede a relação entre a oferta de leitos hospitalares conveniados ou contratados 

pelo SUS e a população residente na mesma área geográfica. Não inclui os leitos 

privados sem vínculo com o SUS. 

São influenciados por fatores socioeconômicos, epidemiológicos e 

demográficos, bem como as políticas públicas de atenção à saúde. Entre essas, 

destacam-se o perfil da demanda hospitalar ao SUS, a cobertura da atenção básica à 

saúde e a oferta de serviços especializados (doenças não transmissíveis, agravos à 

saúde mental etc.). 

Usos: 
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Analisar variações geográficas e temporais da oferta de leitos hospitalares pelo 

SUS, segundo a esfera administrativa, identificando situações de desigualdade e 

tendências que demandem ações e estudos específicos. 

Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 

voltadas para a assistência médico-hospitalar de responsabilidade do SUS. 

Limitações: 

Exclui os leitos existentes em hospitais privados sem vínculo com o SUS, 

embora o indicador se refira à população total. 

Inclui a demanda hospitalar por parte de pessoas não residentes, alterando a 

relação de proporcionalidade dos leitos disponíveis para a população residente. 

Inexistem padrões nacionais ou internacionais validados para análises 

comparativas, pois o indicador expressa uma combinação de fatores inerentes a 

realidades regionais ou locais distintas. 

Até 2003, o indicador tinha como fonte os hospitais participantes do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); a partir de 2005, passa a ser utilizado o 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Esta mudança de fonte 

pode ter introduzido descontinuidades nos valores dos indicadores. 

Critérios administrativos, como a manutenção efetuada em 2002, eliminando 

do cadastro hospitais que não mais apresentavam Autorizações de Internações 

Hospitalares (AIH), podem provocar quebras na série histórica do indicador. 

Até 2003, os hospitais com atividades de ensino e pesquisa eram classificados 

como “universitários”, independentemente se sua vinculação ou não a universidades, 

não discriminando se públicos ou privados. Com a implantação do CNES, esta 

categoria foi extinta, sendo os hospitais universitários reclassificados como públicos 

ou privados, também gerando descontinuidade no indicador.   Método de Cálculo: 

Número médio anual de leitos hospitalares conveniados ou contratados pelo 

SUSX 1000=População total residente, ajustada para o meio do ano 

Categorias Sugeridas para Análise 

Unidade geográfica: Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, regiões 

metropolitanas e municípios das capitais. 

Esfera administrativa: público e privado (inclusive filantrópico). 
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Da mesma maneira que o número geral de leitos por 1.000 habitantes observa-

se a redução da oferta do número de leitos SUS em todas as regiões, principalmente 

na esfera privada. Em 1993, havia maior oferta de leitos nas Regiões Sul, Centro-

Oeste, Sul e Sudeste; a maior oferta passa a ocorrer nas Regiões Sul, Nordeste e 

Centro-Oeste, não pelo aumento da oferta na Região Nordeste, mas pela grande 

diminuição ocorrida nas demais regiões. 

 

 

2.2.5. A Contabilidade de Custos na Área da Saúde 

 

A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira, destacando 

inicialmente o papel da gestão financeira na saúde, onde pode ser entendida como 

um conjunto de técnicas específicas para a gestão, contabilidade e administração de 

uma instituição visando sua continuidade no mercado.  

A contabilidade financeira tem como objetivo em a área de gestão servir de 

controle patrimonial, neste caso, hospitalar e direcionado ao sistema nutricional dieta, 

enquanto bens, direitos, obrigações e capital próprio são instrumento próprio básico 

de análise de variação patrimonial das instituições de saúde. O balanço patrimonial 

mostra a situação e posição econômica e financeira da instituição, oferecendo 

subsidio para se avaliar decisões como: investimento, financiamentos, distribuição 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. Ludícibus, (1976 p.101). 

A contabilidade gerencial e a contabilidade de custos ampliam o campo da 

aplicabilidade delas ao se utilizar conceitos de outras áreas, administração, economia, 

da produção a parte organizacional da instituição e a principal financeira. 

A contabilidade de custos é hoje encarada como um instrumento de 

administração que propicia registros dos custos e despesas permitindo a avaliação 
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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). 

Os controles de custos das instituições de saúde são relevantes para a 

sobrevivência que dependem de receitas oriundas do SUS, planos de saúde e 

convênios. Nesse sentido várias ferramentas podem ser utilizadas para gerencias os 

recursos e que sejam bem utilizados, a própria contabilidade, o detalhamento dos 

custos, orçamentos financeiros, sistema de controle de serviços, os dados de 

atendimento aos pacientes, conhecimentos e comparações com padrões físicos.  

 As diferentes negociações entre instituições hospitalares, 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 pode ainda ser utilizada para realizar o gerenciamento dos resultados 

das instituições hospitalares, com o planejamento das suas atividades: preço x custos 

x quantidade de serviço podem demostrar o resultado no uso horários, produção, 

espaço no âmbito hospitalar, assim sendo dando melhor direcionamento do trabalho 

em cada unidade na busca da otimização dos resultados. 

 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 do conhecimento dos custos é fundamental, constituindo informação 

básica para orientar inclusive o estudo de viabilidade de novos investimentos, 

necessária à continua modernização de instalações e equipamentos e aprimorar a 

qualidade dos serviços hospitalares e   de sistema    de nutrição dieta.  
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2.2.6. Fundamentos de Desenvolvimento Baseado em Engenharia de Software  

 

Para Vicenti & Neves, (2012) Custeio por absorção é aquele que no qual todos 

os custos de fabricação: variáveis, fixos, diretos e indiretos, sejam absorvidos por 

todos os gastos necessários para que os produtos sejam elaborados. É um processo 

de apuração de custos, onde o objetivo é ratear todos os seus elementos fixos e 

variáveis em cada fase da produção, onde o custo é absorvido quando atribuído ao 

produto ou a unidade de produção, assim cada unidade receberá sua parcela do custo 

até que o valor aplicado seja absorvido pelos produtos vendidos ou pelos estoques 

finais. 

O método de Ccusteio por absorção segundo Martins (2010) representa os 

princípios da contabilidade tradicional e focaliza sua estruturação na apropriação de 

todos os custos de produção aos bens, assim todo gasto relacionado ao esforço de 

produzir é distribuído para todos os produtos produzidos. Vejamos:  

 

 

O quadro 1, demostra as vantagens e desvantagens do método de custeio 

absorção. 

Vantagens e Desvantagens do Método de Custeio Absorção 

Vantagens  Desvantagens 

Enfoque gerencial Visão de curto prazo por não considerar 
os custos fixos  
 

Não incorre erros de rateio Isoladamente, não se aplica para 
formação do preço. 
 

Permite uma análise da contribuição 
direta de cada produto para com os 
resultados, pela análise da margem de 
contribuição. 

Deve ser avaliado com detalhe em 
empresas de elevado Ativo Imobilizado, 
pois não considera a depreciação, 
quando esta for calculada pelo método 
linear ou outro método que a transforme 
em um custo fixo. 
 

Os dados necessários para análise da 
relação custo/volume/resultado são 
rapidamente obtidos 

A exclusão dos custos fixos indiretos 
para a valoração do estoque causa 
subavaliação e fere os princípios 
contábeis 

Quadro1: Vantagens e Desvantagens do Método de Custeio Absorção 
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Fonte: Koliver, (2010).  
 

Para Bérto e Beulker (2005), o sistema mais tradicional recebe a denominação 

de custeio integral ou custeio por absorção, como adotado por muitos autores. Sendo 

assim: 

 
Por definição, um sistema de custeio é um conjunto de procedimentos 
adotados numa empresa para calcular algo, ou seja, os bens e serviços nela 
processados. Pode-se dizer que um sistema constitui a metodologia aplicada 
ao desenvolvimento do cálculo de custos, (BERTÓ E BEULKER, 2005 p. 40). 

 
Suas características é a apropriação integral de todos os (custos diretos e 

indiretos ou então fixo e variáveis) aos serviços. Estes passam a ter um custo total, 

uma vez que, além dos custos diretos, absorvem também os custos indiretos. Os 

custos indiretos nesse caso são apropriados por critérios bastante genéricos e 

convencionais.  

 

 

2.3.7. Classificação quanto as acomodações hospitalares 

 

Enfermaria ou quarto coletivos são acomodações: hospitalares utilizadas por 

pacientes que não possuem condições de arcar como pagamentos de quartos 

privativos, nem cobertura por plano de saúde. 

Nesse tipo de acomodação, o paciente fica internado no mesmo quarto que 

outras pessoas. Normalmente, são 2 a 4 leitos destinados para indivíduos do mesmo 

gênero, com o propósito de que outras pessoas não fiquem constrangidas. Para que 

não exista nenhuma aglomeração excessiva no local, a autorização de 

acompanhantes só é permitida para pessoas menores de 18 ou maiores de 60 anos.  

Os quartos de enfermaria contem vário leitos e um banheiro de que é de uso 

coletivo. 

Apartamento ou quarto privativo ou semiprivatizo: 

Nessa situação, o paciente fica internado em um quarto particular e com a 

possibilidade de ter um acompanhante durante todo esse tempo, desde que seja 

autorizado pelo seu médico. E no semiprivatizo o paciente fica em companhia de outro 

paciente, com acomodação para acompanhante de ambos e banheiro de uso 

conjunto.  
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Outro ponto importante a ser analisado antes de escolher o tipo de acomodação 

no plano de saúde é o valor que será investido em cada opção. Portanto, é essencial 

analisar aquilo que está dentro do orçamento, pois os números variam de acordo com 

cada alternativa. 

O quarto privativo tem um leito, cama ou poltrona para que o acompanhante 

repouse e banheiro de uso exclusivo do paciente.  

Dessa forma, é essencial conhecer a diferença entre eles, mas também saber 

quais são as vantagens que cada um poderá proporcionar ao paciente. Isso 

possibilitará mensurar o custo-benefício de ambos. 

.  
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3. METODOLOGIA 

 

Entende-se por metodologia “Um conjunto de métodos e procedimentos de 

pesquisa que tem por objetivos coletar, sistematizar, e organizar dados de forma 

valida e consistente” Migueles (2004 p. 89). Consiste na ação e métodos do trabalho 

da pesquisa. 

 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo se desenvolve através estudo de caso realizado na empresa Hospital 

Santo Antônio localizado na cidade de Tapejara no Norte do Rio Grande do Sul, sendo 

de natureza empírica, pois o estudo busca interpretar e entender a literatura, para 

poder aplicar o método de custeio por absorção. 

Para que o objetivo geral e específico fosse atingido buscou-se primeiramente 

uma fundamentação teórica sobre a contabilidade de custos, através de uma revisão 

bibliográfica.  

A pesquisa se caracteriza como quantitativa, tendo um estudo de caso como 

estratégia de pesquisa. De acordo com Denzil e Lincoln (2005), enfatiza a verificação 

de teorias já existentes, com a vantagem de poder investigar com profundidade o 

evento por meio de entrevistas e observações in loco, e identificar variáveis que se 

complementam, confirmam ou contrastam. Neste sentido, 

 
O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que contribui para a 
compreensão dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, 
complexos, por intermédio de uma investigação de eventos reais. Entre os 
métodos de pesquisa, o estudo de caso é o mais recomendado e utilizado em 
pesquisas em ciências sociais aplicadas quando se deseja fazer um estudo 
em profundidade sobre determinado evento, com a possibilidade de 
comparação com outros estudos realizados, simultaneamente ou não, (YIN, 
2005, p. 22). 
 

A pesquisa foi realizada no setor de SND de um hospital de pequeno porte. Os 

dados foram obtidos a partir de visitas e documentos fornecidos pela instituição O 

hospital é uma instituição sem fins lucrativos e filantrópico. As técnicas de coletas de 

dados utilizados nessa pesquisa são bibliográficas de livros, teses, dissertações, 

artigos, material disponível em sites, consulta em documentos da instituição. 
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3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Para fazer a análise dos dados fasear-se-á um estudo documental da 

instituição.  O trabalho iniciou-se com um estudo detalhado da transcrição do estudo 

documental sobre o SND da unidade hospitalar.  Depois foram feitas construções de 

grades de leitura que possibilitaram a classificação das respostas em categorias, o 

que viabilizou o estudo de caso, com a possibilidade de aplicabilidade do método de 

custeio absorção. É a representação de um sistema, construído para estudar alguns 

aspectos do sistema ou o sistema como um todo. Desse modo, o sistema de custeio 

absorção, e a pesquisa concentra-se no estudo das atividades desenvolvidas no setor 

de SND do Hospital Santo Antônio em Tapejara-RS.. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

O processo de apuração dos custos foi realizado através de coleta de 

informação e implantação de tabelas informatizadas para as coletas dos dados 

necessários para a apuração dos custos apurados através de informação prestadas 

pelo (SND), Sistema Nutricional de Dieta. Foi utilizado o método de custeio absorção, 

com a classificação dos custos fixo e variáveis. Os custos apurados referem-se ao 

período do mês de outubro 01/10/2018 a 31/10/2018.  

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados elencados por esta pesquisa serão tabulados em planilhas do 

software excel e / ou semelhante, e será realizado um comparativo entre estes e os 

questionários aplicados, com a finalidade de verificar a confiabilidade dos controles 

utilizados pela empresa. De posse destas informações é possível sugerir meios de 

aperfeiçoamento destes controles, para a maximização da lucratividade. 

Em seguida os dados obtidos serão preferencialmente, organizados em 

quadros ou gráficos para que seja possível uma melhor visualização e compreensão 
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dos resultados da pesquisa. Enfim, avaliar os resultados para que a melhor decisão 

seja tomada através das conclusões obtidas.  

O quadro 2 demonstra os passos seguidos para a apuração dos custos pelos 

sistema SND. 

Passos para a Apuração dos Custos no SND  

1° Passo  
Definição do método de custeio; 
Definição do objeto de custo, 
Preparação do sistema de informação 

2° Passo  

Classificação do centro de custo 
Apuração dos custos diretos 
Materiais diretos 
Pessoal e encargos 
Serviços de terceiros 

3 ° Passo Apuração dos custos indiretos gerais 

4 ° Passo Apuração custos totais 

5° Passo Rateio dos custos 
Quadro 2 - Passos para Apuração dos Custos no SND  
Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

O modelo de passos referenciado acima evidencia o mecanismo no qual foi 

utilizado para a organização do estudo e resultado. Foi definido qual seria   o método 

se adaptaria a prestação de serviços do HSA, os objetos de custos a serem 

mensurados como custos diretos e indiretos, variáveis e custos fixos, apuração do 

mesmo e para finalizar o rateio.   
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

4.1 OS PROCESSOS QUE GERAM CUSTOS 

 

O hospital estudado é de natureza filantrópica e o serviço de nutrição não é 

terceirizado. O controle operacional e financeiro é realizado parte pelo sistema e parte 

manual. Com isso ocorreram vários problemas relacionados à falta de informação ou 

até mesmo à distorção de informações. O sendo possui um fornecedor de carnes e o 

hortifrutigranjeiro é de produção própria, mas algumas coisas são adquiridas da 

fruteira e bem como outros gêneros alimentícios. O contato com os fornecedores é 

realizado pelo próprio setor os outros pedidos são feitos pelo setor de compras, 

apresentando dificuldades por não serem integrados. 

O SND conta 19 (dezenove) colaboradores e duas nutricionistas. O SND possui 

uma cozinha, que trabalha no período de 6:55 ás 19:12 sendo realizado troca de turno 

as 12:55. Existe uma lancheira que é terceirizada que serve lanches aos usuários do 

hospital. Em média são servidas 4 (quatro) refeições para os pacientes e para os 

acompanhantes podem adquirir 3 refeições. Os pacientes recebem as seguintes 

refeições:  café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, ceia.  Os funcionários 

pagam o valor de r$10,00 (dez reais) podendo adquirir 12 (doze) vales ao mês, o 

controle é realizado através de vales ofertados até o 10º dia de cada mês, exceto os 

médicos que recebem sua refeição gratuitamente, enfermeiros de plantão e alguns 

casos autorizados pela direção.  

As requisições das refeições dos pacientes são feitas pelos médicos e 

nutricionista. As refeições são distribuídas nos quartos pelas copas.  Há pessoas que 

necessitam de dietas em especiais (alimentação por sonda). Esses pacientes 

representam parcelas significativas no custo do hospital pois as dietas enterais ou 

complementos tem um custo mais alto que as de ingestão por via oral. Ressalta-se 

que não existe banco de leite humano e nem lactário.  

Atender com qualidade as necessidades do paciente x cliente é um 

compromisso da empresa. Esta por sua vez decorre da produtividade, qualidade e 

excelência em atendimento e para que essa combinação seja positiva é necessário 



34 

 

 

pesquisar e desenvolver processos que garantam melhor conformidade entre essas 

três partes. 

 

 

4.2. HOSPITAL E SUAS TERCEIRIZAÇÕES 

 

Um restaurante dentro de um hospital pode parecer estranho, mas é isso que 

o sistema de nutrição oferece o que chama a atenção o fato de ser um local onde as 

pessoas frequentam para tratar alguma doença ou mesmo para visitar algum parente 

e realizar alguns exames. Por outro lado, temos a percepção de que o hospital é uma 

empresa com várias outras microempresas que são subdivididas em setores. Existe 

a chance de um negócio, cuja finalidade é atender com precisão a necessidade de 

seus frequentadores, basicamente compostos por médicos, residentes, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e visitantes. 

O cardápio é composto por lanches, salgados, bebidas frias e quentes, 

sobremesas. Os pratos são padronizados de acordo com as opções oferecidas 

diariamente, ou seja, por cardápio elaborado pela nutricionista, o que torna essa 

atividade rápida e satisfatória em relação ao atendimento ao cliente e suas 

necessidades, para que o mesmo tenha uma convalescência. 

 

 

4.3. EQUIPE DE TRABALHO 

 

A equipe é composta por dezenove funcionários, que atuam nas áreas de 

plantio (horta própria) e cuidados do hortifrutigranjeiro, preparação, limpeza, 

distribuição dos produtos. Esses são multifuncionais, revezam-se entre si nos postos 

de atividades, com a finalidade de diminuir o stress e o cansaço causados pela rotina.  

Todas as pessoas envolvidas no processo de fabricação e distribuição dos alimentos 

são conscientizadas a praticar as medidas que constam no manual de Boas Práticas 

de Fabricação, uma exigência da Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), e 

que vão desde o recebimento e acondicionamento de mercadorias, a higiene pessoal 

e do meio ambiente, a fim de proteger os alimentos de contaminação químicas, físicas 
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e microbiológicas. Todos os produtos distribuídos são assegurados de boas 

procedências, ou seja, fornecedores fidedignos, o que garante a qualidade e 

segurança para os consumidores. 

O SND segue um processo produtivo padrão, as funções principais interagem 

entre si. Na Figura 1 é possível identificar quais são as principais entradas e saídas 

do processo de rotina do sistema de nutrição e dietoterápica do Hospital Santo Antônio 

demostrado. 

Devido a sua localização física da cozinha existem alguns fatores que impedem 

a manipulação de certos alimentos nas copas como por exemplo: sistema de exaustão 

e cozinha integrada com outras áreas, isto é um fator limitante na comercialização do 

principal produto na cozinha por isso seus ingredientes são preparados em outra 

unidade e transportados diariamente em recipientes apropriados até o local (copas). 

Estando prontos para serem distribuídos ao cliente final. Esses produtos são 

compostos pelos cardápios elaborados pela nutricionista. Todas são padronizadas 

conforme a prescrição nutricional em com conformidade com a prescrição médica.  

Um grande desafio é evitar cada vez mais o desperdício dos alimentos, ou seja, 

as sobras, para isso a instituição vem aprimorando o atendimento nas copas, com a 

implantação de opções de refeição que o cliente quer receber. A implantação iniciou-

se esse ano pelo jantar. São duas opções de oferta de jantar: A primeira opção é uma 

sopa com legumes, feijão, arroz com frango, massa com frango, carne com massa, 

carne com arroz, sempre contendo legumes.  

Além do sabor e satisfação, uma boa alimentação envolve outros fatores, como 

garantia de boa procedência, higiene e variedade. Para isso o cardápio deve ser feito 

para atender da melhor maneira possível estas questões. 

O grande desafio é reduzir a quantidade dos restos devolvidos e descartados 

pelos pacientes, o que gerou uma grande oportunidade de melhoria nesse processo. 

É necessário ajustar a produção e distribuição das refeições, destaca-se 

também a importância do acompanhamento da ingestão, as sobras e restos das 

refeições. O propósito é avaliar os restos que são descartados após serem devolvidos 

pelos clientes e com esses dados tentar equilibrar a quantidade distribuída e a 

quantidade que é realmente consumida. Desse modo foi avaliado o resto ingestão, 
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que é descrito como a relação entre o resto devolvido dos pratos e a quantidade de 

alimentos oferecidos são expressados em percentual. 

São aceitáveis, como percentual de resto, taxas inferiores a 10%. Quando o 

resultado se apresenta acima de 10% em coletividades sadias e 20% em enfermas, 

pressupõe-se que os cardápios estão inadequados, por serem mal planejados ou mal 

executados. Nesse caso reavaliar as quantidades (oferecidas e devolvidas ou 

reavaliar o cardápio ofertado) a partir desses dados foram propostas intervenções no 

sentido de melhorias e mudanças necessárias. 

Cálculo de percentual de sobras em (g): 

Sobras (g) = total distribuído (g) – sobras após servir as refeições (g) Percentual 

de sobras = sobras após servir as refeições (g) x 100 / peso das refeições distribuídas 

(g)  

 

 

4.4  PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA DESTACAR OS CUSTOS DA DIETA 

 

O primeiro critério listar junto ao setor de nutrição e dietética o número de dietas 

servidas. O manual de dietas hospitalares do hospital santo Antônio, elaborado pelas 

nutricionistas do serviço de nutrição e dietética, tem como objetivos principais a 

padronização das refeições servidas a seus pacientes e informar toda a equipe 

envolvida com os cuidados dos pacientes sobre a nomenclatura, as indicações e as 

características de cada dieta padronizada. 

O serviço nutricional de avaliar o paciente após a sua admissão em no máximo 

24horas, para análise da dieta prescrita pelo médico, quando é determinado um plano 

individual de dieta.  Em outros casos específicos, o médico ou outro profissional 

envolvido no cuidado, pode solicitar uma avaliação ao serviço de nutrição. 

Estão listados no manual de dietas hospitalares do hospital santo Antônio seis 

tipos de dietas, divididas em seis refeições ao dia para pacientes internados através 

de convênios particulares café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia para 

gestante e diabético ou se solicitado pelo médico), e quatro refeições diárias aos 

pacientes internados pelo sus - sistema único de saúde (café da manhã, almoço, 

lanche da tarde e janta), onde chegou-se à seguinte lista: 
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Nas prescrições de dieta do hás também encontramos as dietas hipossódicas 

que têm a diminuição de cloreto de sódio, que são dietas para pacientes portadores 

de hipertensão arterial, as dietas especificas para pacientes diabéticos sem adição de 

açúcar, levam em sua composição os adoçantes.  

Pode-se dizer que a característica principal do cálculo do custo com 

alimentação é na sua mensuração, ou seja, é possível encontrar diferentes custos 

para um mesmo item, cuja variabilidade depende da interpretação de quem os calcula. 

Porém, padronizado desses custos e bom senso as diferenças tendem a ser minimiza. 

Depois de relacionados os tipos de dietas, solicitou-se junto ao setor de dieta 

as movimentações com as compras, estoque, do mês de outubros de 2018..  

Quadro 3 apresenta os tipos de dietas oferecidos ao público hospitalar. 

Exemplos de Dietas do SND 

Dieta branda Dieta Pastosa Dieta Livre 

Objetivo: Fornecer 
calorias e nutrientes 
para manter o estado 
nutricional, além de 
melhorar a mastigação, 
deglutição e digestão 

Objetivo: Fornecer uma 
dieta que possa ter 
mastigação e deglutição 
com pouco. 

Objetivo: Manter estado 
nutricional de pacientes 
com ausência de 
alterações metabólicas 
significativas ao risco 
nutricional 

Indicação: Para crianças 
e idosos, com alterações 
e ou perturbações 
orgânicas e funcionais 
do trato gastrointestinal. 

Indicação: Para os casos 
em que haja necessidade 
de facilitar a mastigação, 
ingestão, deglutição e de 
se permitir certo repouso 
gastrintestinal. 

Indicação: Para pacientes 
que não necessitam de 
restrição especificas 
nutricionais e que tem 
funções de mastigação e 
gastrintestinais 
preservada 

Características: 
Normoglicêmicas, 
normoproteica, 
balanceada completa. 
Alimentos 
recomendados: Salada 
cozida, carnes fresca, 
assadas, grelhadas, 
vegetais cozidos, vapor 
e refogados. 

Características: 
Normoglicêmicas, 
normoproteica e 
normolipidica. 

Características: Dieta 
suficiente, harmônica, 
consistência normal, 
distribuição e 
quantidades normais de 
todos os nutrientes, ou 
seja, normoglicêmica, 
normoproteica 
balanceada e completa 

Quadro 3 - Exemplos de Dieta do SND 
Fonte: A autora 

Controle, à luz da contabilidade de custos se refere, basicamente, ao 

fornecimento de dados para o estabelecimento de normas de controle, orçamentos e 

outras formas de previsão. Quando o foco é a tomada de decisão gerencial, a 
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contabilidade de custo busca informações de curto e longo prazo, a respeito de 

produtos ou serviços da organização, com a finalidade de comprovar o potencial de 

lucratividade que cada um possuiu. 

A Tabela 1 demostra como foram estimados os custos e sua mensuração em 

diferentes aspectos. 

 

Existem outros produtos que não são consumidos na sua forma original e 

precisam ter seu custo estimado em função da quantidade produzida após sua 

dissolução, como exemplo o café em pó, cujo quilo possui um determinado custo, 

entretanto, é diluído em vários litros, acarretando em um novo custo, pois ele poderá 

render conforme a quantidade de água e pó que foi utilizada, para poder mensurar 

deve-se seguir à risca as instruções de rendimento que vem na embalagem. O leite 

em pó ou formula como é chamado, é utilizado pelos pediatras como complemento 

nas primeiras horas de nascimento também segue esse mesmo critérios, a lata 

adquirida vem com 800g, o preparo para recém-nascidos leva a seguinte composição: 

uma medida de 4,3g para 30 ml de água, sendo assim com uma lata o rendimento 

aproximado é 5,580 ml de leite, a lata tem um valor aproximado de R$ 151,00, 

alterando o custo. 

Tem produtos que efetuamos o cálculo da média ponderada, pois também 

compõem de uma determinada receita, materiais de uso, batidas de frutas, como 

exemplo do custo do leite mencionado no parágrafo acima.  A medida de 4,3g rende 

30 ml de leite tendo um custo aproximado de R$ 1,23 a cada 30 ml de leite, tendo um 

rendimento de 5,580 litros de leite.  

Descrição U.M Quant.
Consumo 

mensal
Valor

Custo 

médio
Cons./ml Valor-R$/g/ml

Carne kg 301 100g/pessoa  R$   2.275,70  R$    7,56 100g  R$        0,01 

Néctar/Uva Litro 4 4  R$      150,00  R$   37,50 100ml  R$        0,01 

Maionese Pote 3000 1  R$        13,39  R$   13,39 10g  R$        0,45 

Fonte: A autora

Tabela 1 - Exemplo de cálculo de valor mg/L
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A média ponderada é necessária para que os custos apresentados de cada 

item da receita não determinam seu real custo por grama, não podendo considerar 

gramas ou ml, pois considera que se utiliza um litro.  

O chá também segue o mesmo critério de custos, pois embora sejam ervas 

com a mesma gramas, o chá de camomila e erva-doce tem um custo mais baixo em 

relação o chá preto, silvestre. Quando o chá específico da nossa flora, são cultivados 

na horta onde os custos são mais viáveis, usando a média simples para a sua 

mensuração. 

 

 

O cálculo do custo das frutas, que pode alterar não apenas o custo delas, tendo 

as frutas que são utilizadas no HSA que serão citadas a seguir pode fazer uma média 

simples. 

 

As frutas que são degustadas com casca têm o custo diferente das frutas que 

são degustadas sem casca, o abacaxi, laranja, mamão, melão são descascados tendo 

um percentual de desperdício nas gramas. Podemos criar mecanismo para mensurar 

a perda das cascas. Pode-se relacionar os legumes que também tem segue os 

mesmos critérios das frutas.  

Produto
Quant.

/CX

Quantida

de
valor valor/unid.

Chá 40/8 320 R$ 91,60 R$ 0,29

Fonte: A autora

Tabela 2- Mensuração de chá/ equivalentes/ litros

Produto/Frutas Quant. Valor /g Total

Banana 146 0,00314 R$ 458,44

Maça 76 0,0046 R$ 266,00

Mamão 54 0,006259 R$ 182,52

Fonte: A autora

Tabela 3- Demonstração de custo simples
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Existem diversos casos a serem mensurados, cuja o cálculo seja de média 

simples ou ponderada, como bolos, purês, sopas, sobremesas. Os custos das gramas 

e do litro de todos os alimentos que compõem cada uma das dietas separadamente, 

5 refeições tanto SUS, como particular e convênios, o que diferencia são que SUS 

não recebe sobremesa em suas dietas e a ceia é ofertada somente para diabéticos e 

gestante, ou se prescrito pelo médico. As tabelas a seguir demostram os cardápios 

do HSA, são 3 modelos de cardápio, segue a baixo o modelo de dieta de um dos 

cardápios.  

 

 

. 4.5. VALORES DAS DIÁRIAS  

 

Com base na documentação fornecida pelo HSA (Hospital Santo Antônio), 

foram apuradas as receitas a repasse das diárias do mês de outubro de 2018 em 

pacientes internados. 

 

 

Os pacientes atendidos pelo SUS, quando necessitam internação são 

acomodados em quartos coletivos. Estas acomodações são conhecidas pela 

denominação de Enfermaria. A Enfermaria é um quarto espaçoso, no qual estão 

dispostas várias camas, possui banheiro que é de uso coletivo e algumas cômodas 

para que os pacientes possam guardar seus pertences. No hospital foco deste estudo 

existem enfermarias: feminina e a masculina.  

A Figura 1 retrata a modalidade de Enfermaria existente no Hospital. 

Quartos Unimed Ipê Particular TapCard SUS

Semi-privativo 111,00R$  86,92R$     120,00R$  20,00R$  

Privativo 140,00R$  139,07R$  250,00R$  20,00R$  

Enfermaria 508,00R$  

Fonte: Documentos HSA

Tabela 4 - Dados referentes à diárias
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Representação de Quartos de Enfermaria 
Figura 1- Representação de Quartos de Enfermarias. 
Fonte: Imagem Enfermaria HS 

 

Os leitos privativos são ofertados para o público que possui convenio com os 

planos de saúde: Unimed, Ipê, Particular e Tapcard que é um plano exclusivo do HSA. 

São acomodações individualizadas, que disponibilizam espaço para acompanhantes 

e possui banheiro para uso particular. 

Neste quartos até mesmo o horário de visita é diferenciado, visto que o fluxo 

de pessoas trasnoitando ao redor dos leitos é minimizado.. Além disso, outra diferença 

é a existência de cadeiras para aconchegar os visitantes. São espaços amplos, com 

iluminação natural, bem arejado.  O hospital se preocupa em oferecer todos os 

cuidados necessários para a pronta recuperação das pessoas atendidas. 

A Figura 2 representa leito para internação de pacientes que possuem 

capacidade financeira para realizar pagamento, ou contam com a cobertura de planos 

de saúde. 

 

 

Representação de Quarto Privativo 
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Figura 2- Representação de Quarto Privativo 
Fonte: Imagem Retirada do Site da Rádio Tapejara 

 

Pela imagem é possível perceber que o espaço conta com um sofá, que 

também é utilizado como cama para o descanso dos acompanhantes, nos dias em 

que permanece no hospital. Na grande maioria destes locais existe televisão e frigobar 

a disposição da clientela atendida. 

 

 

4.6. MENSURAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DAS DIETAS 

 

A dietas são servidas diariamente, ou seja, de segunda a domingo. A 

composição dos alimentos e ou mantimentos podem ser visualizados, como são 

vários cardápios foram escolhidos para custeamento o cardápio referente à Dieta 

Livre.  

A Tabela. 5 representa o cardápio oferecido no café da manhã, almoço e jantar 

do Hospital Santo Antônio de Tapejara. 

 

 

Cardápio 3 do HSA .  
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 Composição Quant./porção Quant./g/ml Valor/ Unitário Total

Pão francês 1 50g R$ 0,40 R$ 0,40

Geleia 1 10g R$ 0,17 R$ 0,17

Margarina 1 10g R$ 0,23 R$ 0,23

Café 1 100mls R$ 0,10 R$ 0,10

Leite 1 100mls R$ 0,02 R$ 0,02

Açucar 3 5g R$ 0,02 R$ 0,06

Fruta 1 50g   R$              0,25 R$ 0,25

Total R$ 1,23

Almoço

Arroz 2 200g R$ 0,03 R$ 0,06

Feijão 2 200g  R$                 -    R$       -   

Massa com molho 1 100g R$ 0,75 R$ 0,75

Hamburgue 1 100g R$ 0,20 R$ 0,20

Salada 1 80g R$ 0,10 R$ 0,10

R$ 1,11

Lanche da Tarde Bolo chocolate 1 100g R$ 0,80 R$ 0,80

R$ 0,80

Pão fatiado 2 100g R$ 0,19 R$ 0,38

Café 1 100mls R$ 0,10 R$ 0,10

Leite 1 100mls R$ 0,02 R$ 0,02

Presunto 1 20g R$ 0,02 R$ 0,02

Queijo 1 20g R$ 0,80 R$ 0,80

Sache de açucar 3 15g R$ 0,02 R$ 0,06

Sache de margarina 1 10g R$ 0,23 R$ 0,23

Sache de geleia 1 10g R$ 0,17 R$ 0,17

R$ 1,78

Massa / ninho 1 80g R$ 0,52 R$ 0,52

Pão 2 50g R$ 0,20 R$ 0,40

Feijão 1 100g Doação Doação

R$ 0,52

Fonte: A autora

Total Janta 2

Café da manhã 

Janta 1/ café

Janta 2  / sopa 

feijão

Cardápio 3- Quinta-feira - Dieta Livre

Tabela 5- Cardápio 3 do HSA

Total da tarde

Total da manhã

Total Janta 1
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Não foi possível identificar todos os custos das dietas. A dieta livre foi 

selecionada por não ter restrição a alimentos quanto a patologia, se enquadra no 

procedimento cotado da diária SUS, como também pelo fato de a mesma ter sido a 

com maior demanda entre as demais no período analisado. Há ceia não foi possível 

custear, por não haver informação nos cardápios do que é servido aos pacientes. 

Os pacientes que fazem exames no centro de diagnóstico e precisam receber 

uma dieta após alguns exames e procedimentos exemplos os de pós endoscopias 

digestivas, também não foram custeados por não haver as informações referentes. 

A Tabela 6 retrata o custo de cada alimento oferecido pelo HSA, além de 

evidenciar os custos variáveis e os Custos Fixos do setor de alimentação. 

 

No decorrer do mês de outubro de 2018 o HSA, serviu aproximadamente 6.228 

refeições, totalizando um custo aproximado mês de R$ 53.721,23, o que implica em 

um custo diário de R$ 8,62. As refeições foram distribuídas de acordo com o que 

informa a Tabela 7. Vale esclarecer que este levantamento refere-se ao mês de 

outubro, sendo que a quantidade das refeições varia de acordo com a quantidade de 

pacientes internados. 

Tabela 6- Custos Unitários e custos mensal

Custos  Custo unit.  Custo mês

(-) CUSTOS VARIÁVEIS R$ 3,66 R$ 22.779,88

        Custo Hortifrutigranjeiro R$ 0,25 R$ 1.534,01

        Custo dieta enteral + complemento R$ 0,17 R$ 1.069,00

        Custo bebidas prontas R$ 0,71 R$ 4.444,80

        Custos bebidas para preparo R$ 0,55 R$ 3.446,26

        Custos Enlatado R$ 0,09 R$ 578,00

        Custos Massas e Biscoitos R$ 0,06 R$ 350,00

        Custo Mercearia R$ 0,63 R$ 3.901,93

        Custo Materiais R$ 0,39 R$ 2.455,00

        Custo carnes e derivados R$ 0,37 R$ 2.275,70

        Custo com Padaria R$ 0,44 R$ 2.725,18

(-) DESPESAS VARIÁVEIS R$ 0,45 R$ 2.825,00

       Materiais diversos R$ 0,39 R$ 2.455,00

       Outros R$ 0,06 R$ 370,00

(-) CUSTOS FIXOS R$ 4,51 R$ 28.116,35

       Salários e encargos funcionários R$ 4,51 R$ 28.116,35

(=) CUSTO TOTAL R$ 8,62 R$ 53.721,23

Fonte: A autora
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Distribuição das refeições 

 

 

Tabela 7 demostra que 78,91% das refeições foram destinadas a pacientes e 

que 0,43% foram servidas aos médicos, e os colaboradores receberam 20,64% 

lembrando que anteriormente mencionei na pesquisa que algumas refeições são 

pagas aos colaboradores e outros com o plantão noturno, bloco cirúrgico e 

enfermeiros de plantão recebem suas refeições gratuitamente, não havendo receita 

para o HSA. As refeições dos acompanhantes não foram informadas nos documentos 

repassados. 

A Figura 3 ilustra a dieta servida aos funcionários. 

Refeição Servida para os Funcionários 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Refeição servida para os funcionários. 

Refeições Quant.

Pacientes 4915

Acompanhantes 0

Médicos 27

Colaboradores 1286

Total 6228

Fonte: A autora

Tabela 7- distribuição das refeições
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O quatro 4 lista itens que integram a dieta oferecida pela intuição de saúde 

estudada. Percebe-se que para cada dia existe um cardápio diferente. Os alimentos 

são selecionados pensando na saúde do público do hospital. 

Mapa de Dietas 

 

Pode-se observar que no cardápio demostrado no quadro 4 e que foi, elaborado 

pela SND do HSA, não tem a composição do que é servido aos pacientes no café da 

manhã. 

Figura 4 da refeição servida para os pacientes. 

 
          Fonte:  Imagem Fornecida pelo  HSA, 2018 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz

Feijão Feijão Feijão Lentilha Feijão Feijão Massa/molho

Polenta Mandioca Batata/orégano Massa/molho
Torta de 

abobrinha

Panqueca 

/Moranga

Maionese 

/saladas

Picadinho Frango/molho Frango /assado Hambúrguer Estrogonofe Bife
Frango 

assado

Lanche
Sanduiche 

Natural
Bolo/milho Iogurte/Biscoito Bolo/chocolate Bolo picles

Grostoli /  

salada de 

frutas

Cuca rápida

Sopa branca Sopa feijão Sopa branca Sopa feijão Sopa branca Sopa de feijão Sopa branca

Café Café Café Café Café Café Café

Fonte: SND 2018

Almoço

Jantar

Quadro 4 Mapa de dietas 
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A ceia que é recomendada para pacientes portadores de diabetes e gestantes, 

não consta a discriminação do que é servido, em nem um modelo dos três (3) 

cardápios elaborados, porém em visita pode ser observado que no café da manhã os 

pacientes hospedados quartos pelo convenio e pacientes particulares recebem dietas 

diferenciadas. 

Quadro 5  lista os itens que compõe o cardápio do café da manhã, servido no 

HSA. 

Café da Manhã 

 

Quando o cliente/ paciente está em tratamento por diabetes, o pão branco é 

substituído pelo integral e o açúcar pelo sache de adoçante. O leite integral é 

substituído pelo leite desnatado. Na ceia que é oferecida aos pacientes diabéticos e 

gestantes não pode ser mensurada por falta de registros da dieta aplicada. 

A tabela 9 demostra a representatividade do custo da dieta em relação os 

repasse de diária pelos planos de saúde. O repasse do SUS também é mesurado. 

Os planos de saúde têm critérios diferentes e são descontados somente os 

custos e despesas hospitalares. O Tacard é um plano da instituição hospitalar tendo 

um repasse simbólico ao financeiro, não refletindo a realidade da receita. 

O custo foi discriminado obedecendo à categoria da acomodação: privativo, 

semiprivatizo ou enfermaria. 

 

 

Quant. Descrição

1 Pão francês

2 Pão de forma ou integral

1 Sache de margarina

1 Sache de geleia

1 Térmica de café com 100ml

1 Térmica de leite com 100ml

1 Fatia de presunto aproximadamente 100g

1 Fatia de queijo aproximadamente 100g

3 Saches de açúcar

Quadro 5 Café da manhã

Fonte: A  autora
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Tabela 8 : Custo com Relação as Diárias 

 

 

A diária SUS ressarcida ao HSA por procedimentos realizados, como 

anteriormente mencionados é a que possui maior rentabilidade para o hospital, ela 

apresenta 2% de representatividade, porém essa receita se contabiliza os honorários 

médicos e demais custos hospitalares, não é um valor pago ao dia, mas pago pelo 

procedimento de internação.  

A Tabela 9 refere-se às refeições servidas aos funcionários do hospital sendo 

algumas descontadas em folha e outras servidas gratuitamente.  

 

A Tabela 10 demostra as refeições que os acompanhantes de paciente 

podem adquirir no hospital com a comodidade de fazer suas refeições no quarto. 

Planos de saúde SUS TapCard Unimed Unimed Ipe Ipe

Enfermaria R$ 508,00

Semi-privativo  R$       -   R$ 111,00 R$ 86,92

Privativo R$ 140,00 R$ 139,07

R$ 20,00

Custo da dieta R$ 8,87 R$ 8,87 R$ 8,87 R$ 8,87 R$ 8,87 R$ 8,87

Representatividade 2% 0% 7,77% 6,16% 6,20% 9,92%

Fonte: O autor

Tabela 8 - Custo com relação ás diárias

Custos com relação ás diárias 

 Almoço / Janta Quant./porção Quant./g/ml Valor/ Unitário Total

Arroz 3 100g R$ 0,03 R$ 0,09

Feijão 2 100g -R$             -R$             

massa com molho 3 100g R$ 0,75 R$ 2,25

Hambúrguer 2 100g R$ 0,20 R$ 0,40

Salada 1 100g R$ 0,10 R$ 0,10

Outros R$ 4,51

Total R$ 7,35

Receita R$ 10,00

Representatividade 74%

Fonte: O autor

Tabela 9 - Refeições dos Funcionários



49 

 

 

São refeições completas, pensadas por nutricionista, com um custo accessível. 

Percebe-se que os ingredientes são praticamente os mesmos oferecidos aos 

pacientes. Salvo as exceções. 

Tabela 10: Café da Manhã dos Acompanhantes de Pacientes 

 

As refeições dos acompanhantes são a dieta livre, pois não tem uma restrição 

de condimentos e produtos. Cada acompanhante tem a oportunidade de solicitar o 

alimento que lhe parecer mais apropriado. A Tabela 11 retrata as possibilidades 

alimentícias oferecidas pelo HSA. 

 

Composição Quant./porção Quant./g/ml Valor/ Unit. Total

Pão cacetinho 1 50g R$ 0,40 R$ 0,40

Geleia 1 10g R$ 0,17 R$ 0,17

Margarina 1 10g R$ 0,23 R$ 0,23

Café 1 100mls R$ 0,10 R$ 0,10

Leite 1 100mls R$ 0,02 R$ 0,02

Açúcar 3 5g R$ 0,02 R$ 0,06

Fruta 1 50g R$ 0,25 R$ 0,25

Outros R$ 4,51

Total R$ 5,74

Receita R$ 10,00

Representatividade 57,40%

Fonte: O autor

Tabela 10- Café da manhã dos acompanhantes de pacientes. 

Café da manhã

Composição Quant./porção Quant./g/ml Valor/ Unit. Total

Arroz 2 200g R$ 0,03 R$ 0,06

Feijão 2 200g R$ 0,00 R$ 0,00

Massa com molho 1 100g R$ 0,75 R$ 0,75

Hambúrguer 1 100g R$ 0,20 R$ 0,20

Salada 1 80g R$ 0,10 R$ 0,10

Outros R$ 4,51

Total R$ 5,62

Receita R$ 15,00

Representatividade 37,47%

Fonte: O autor

Tabela 11- Almoço dos acompanhantes de pacientes. 
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O almoço tem um custo de aquisição para o acompanhante de R$ 15,00, por 

refeição.  

A Tabela 12 apresenta os alimentos que integram o jantar oferecido pelo 

HSA.  São duas as possibilidade de dietas. Cada alimento trás seu custo por porção, 

quantidade, e valor unitário, por fim o total cada porção é estipulado.  

Tabela 12, Opções 1 e 2 de Jantar para os Acompanhantes dos Pacientes. 

 

São, portanto duas opções de jantar oferecidos pelo HSA: café e sopa. 

Conforme demonstra Tabela 12 ambas possuem custos diferentes sendo que para o 

HSA é  mais vantajoso servir sopa no jantar.  

  

Jantar 1

Composição Quant./porção Quant./g/ml Valor/ Unit. Total

Pão 2 100g R$ 0,19 R$ 0,38

Café 1 100mls R$ 0,10 R$ 0,10

Leite 1 100mls R$ 0,02 R$ 0,02

Presunto 1 20g R$ 0,02 R$ 0,02

Queijo 1 20g R$ 0,80 R$ 0,80

Sache de açucar 3 15g R$ 0,02 R$ 0,06

Sache de margarina 1 10g R$ 0,23 R$ 0,23

Sache de geleia 1 10g R$ 0,17 R$ 0,17

Outros R$ 4,51

Total R$ 6,29

Receita R$ 10,00

Representatividade 45,10%

Massa / ninho 1 80g R$ 0,52 R$ 0,52

Feijão 1 100g doação doação

Pão 2 50g R$ 0,20 R$ 0,40

Outros R$ 4,51

Total R$ 5,43

Receita R$ 10,00

Representatividade 54,30%

Fonte: O autor

Tabela 12 -  Opções 1 e 2  de jantar para os acompanhantes dos pacientes.

Janta 2  / sopa feijão
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho buscou elaborar uma proposta de um modelo de custos, o qual 

pudesse ser integrado com os demais setores, financeiro, contabilidade, gerencial e 

que atendesse as necessidades do Sistema Nutricional de Dieta do hospital Santo 

Antônio. O referido modelo pode contribuir para a tomada de decisão dos gestores, 

uma vez que, diante de um mercado cada vez mais competitivo, onde a qualidade dos 

serviços prestados necessita estar fortemente voltada aos custos, para que possam 

ser geridos, observados e controlados. Se não houver o controle dos custos da 

instituição fica comprometida a mensuração exata e o impacto dos custos na receita 

obtida. 

Diante desta problematização foi realizado o estudo de caso, iniciando com a 

elaboração de coleta dos custos no hospital em estudo.  Buscou-se entender seus 

métodos e sistema utilizados, aplicando esse estudo no setor de SND visando à 

apuração até a utilização destas informações na tomada de decisão. 

Diante dessas informações, percebeu-se uma oportunidade para melhorar o 

atual processo com vista na gestão integrada do negócio. Sendo assim, foi proposto 

um modelo de custeio buscando demonstrar a importância das informações de custos 

como parâmetro na precificação das refeições, bem como os repasses dos planos de 

saúde e as receitas obtidas via internações particulares, trazendo como proposta de 

uma implantação de um centro de custos dentro do hospital. Desta forma será possível 

realizar uma análise econômica financeira do setor por meio do cálculo dos custos, 

visando chegar à composição do preço de venda, à economia e por consequência 

maior lucratividade para a comercialização das dietas. 

O objetivo de propor um modelo de custos que possa atender o hospital e 

auxiliar nas tomadas de decisões. Resultando em conscientizar a importância nos dias 

atuais da informatização dos dados utilizados para a apuração dos custos, baseado 

no acompanhamento, controle e gestão das atividades. Assim, conclui-se que 

atualmente o hospital em questão não utiliza a apuração de custos em nenhum 

método de custeio, esse realizado de forma genérica.  

Por fim, observou-se que para conseguir atingir os objetivos a que este estudo 

se a propõe, foi necessário que o fluxo de apuração de custos seja informatizado, uma 
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vez que atualmente as informações contábeis não são integradas tornando as 

informações incompreensíveis. Também se realizou um quadro comparativo entre o 

Sistema Absorção, com as vantagens e desvantagens deste modelo de custos, 

elaborando direcionadores mais específicos para a apuração desses custos, visto 

que, quanto mais detalhada as informações, mais estas são úteis para o 

gerenciamento das unidades de negócios do HSA.  

Sabe-se que os levantamentos realizado por este trabalho investigativo, é 

sucinto, uma vez que as informações de custos são muito úteis e podem ser cada vez 

mais aproveitadas pelos gestores dessas áreas. Para o hospital em estudo fica a 

certeza que este será o início para várias discussões na área da gestão de custos, 

principalmente no que se refere às informações orçamentárias e de custos serem 

abertas em cada unidade de negócio dentro do hospital. Para a sociedade o presente 

estudo fica à disposição para a pesquisa e aprofundamento na área de custos. 
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ANEXOS OU APÊNDICE 

 

Colocar o formulário da pesquisa feita nas empresas. 

 


