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" APRESENTAÇÃO 
-., 

'" .... O pr~sente estudo sobre os Custos da Assistência Médico-Hos-

... pitalar Urbana no· Brasil está inserido em um projeto de pe~ 

" quisa mais amplo sobre Custos e Beneficios da Assistência Hé 

" dica-Hospitalar, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas ~ 
~ Convênio com o Instituto Nacional de Previdência Social-INPS . ... 

Coube-me, como participante da equipe técnica que executou a .... 
~ pesquisa, a tarefa de analisar a evolução dos gastos da pre-

vidência social com o programa de assistência médica, trat~ ... 
• do de identificar alguns fatores explicativos do comportame~ 

.., to dos gastos, principalmente do lado dos custos dos serviços 

... hospitalares • 

.... 

.... Nesse sentido, a presente monografia trata, no início, da re 

" levância das técnicas de contabilidade de custos como instru 

.. mentos que permitem tm1. melhor cêntrole dos custos de prcdução de bens 

., e serviços, no sentido de orientar uma melhor utilização dos 

.. recursos de que dispõem. Posteriormente, no capítulo tercei 

• ro, é considerada a evolução dos gastos con assistência médi 

.. ca, tendo como ponto de partida uma descrição rápida da orga ., 
nização atual do sistema previdenciário e das formas insti., 

O tucionais de prestação de serviços médico-assistenciais. .. 
capitulo anterior permite formular algumas hipóteses explic~ • ., tivas do comportamento dos gastos no que se refere as varia-

.. çoes nos custos dos serviços hospitalares. O teste destas 

• hipóteses foi realizado no capítulo quarto, tomando como ba 

.. se as informações coletadas através da pesquisa que foi rea

• lizada pela equipe de pesquisa do Convênio FGV /EBAP-INPS em 

., uma amostra de 69 hospitais (gerais e especializados) e 12 

.. hospitais próprios, localizados nos estados de são Paulo e 

., Rio de Janeiro. Finalmente, no capítulo quinto, são alinha

.. das algumas conclusões sobre os resultados do estudo empíri

.. co realizado, tratando de delinear algumas perspectivas da ., 
previdência social na condução do programa de assistência ., 

• .., 
médica . 

IiL3i t. 



.5 . 

SUHÁRIO 

PÁG. 

AGRADECIBENTOS 

APRESENTAÇÃO 

1 - INTRODUCÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . 

'1.1 OBJETIVOS E HETODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

2 - A CONTABILIDADE DE CUSTOS E SUA APLICABILIDADE AO 

CONTROLE DE CUSTOS HOSPITALARES •.••••••••••••••••• 18 

:2.1 - OS SISTEMAS CONTÁBEIS DE APURAÇÃO DE CUSTOS HOSP! 

TALARES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 

'2.1.1 - Custeio por Absorção.......................... 20 

2.1.2 - Custeio Direto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

2.2 - A EXPERltNCIA DA PREVID~NCIA SOCIAL NA APURAÇÃO lX)S 

CUSTOS DOS SERVIÇOS BÉDICO HOS.PITALARES •.•••.•••• 24 

3 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM ASSISTt;NCIJI. }mDICA ••••••••• 27 

3.1 - A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PREVIDt;NCIA SOCIAL NO BRA 

SIL E AS FORMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL~ 

RES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27 

3.1.1 -'A organização atual da Previdência Social ...... 31 

3.2 - ANÁLISE DO COHPORTAHENTO DA DESPESA NO PERíODO 

1970-77 ....•.................•................... 39 

3. 3 - EXAHE DE ALGU1-1AS CAUSAS QUE AFETAM A EVOLUÇÃO DOS 

GASTOS COH ASSIST~NCIA Mt:DICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

3.3.1 - A Expansão dos Atendimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

3.3.2 - Aumento nos Gastos médios dos atendimentos ••••• 51 



.6. 

PÁG. 

3.3.3 As modificações na composição de casos •••••• 52 

3.3.4 - A contratação dos serviços e as dificuldades 

de controle . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

3.4 - CONCLUSOES .•••••.••••••••••...•••..•.•••••..•• 62 

4 - ANÁLISE EMPíRICA DOS CUSTOS HOSPITALARES ..•••.•• 64 

4.1 - INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

4.2 - COHENTÁRIO SOBRE ALGUNS ESTUDOS EHPíRICOS DOS 

CUSTOS HOSPITALARES ..••.•••••••.••.••.•••••••• 65 

4.3 - OS CUSTOS HOSPITALARES: O CASO BRASILEIRO ...• 71 

4.3.1 - A composição dos custos nos hospitais contra-

ta dos ••••••••••••••••••••••.•••••••..••.•••• 71 

4.3.1.1 - A estrutura dos custos nos hospitais gerais 71 

4.3.1.1.1 - As variações nos custos médios nos hospi-

tais gerais a.e ••••••••••••••••••••••••••• 72·.· 
"o-

4.3.1.1.2 - Fatores que explicam as variações nos cu~ 

tos médios dos hospitais gerais ••••••••• 78 

4.3.2 - Composição dos custos dos hospitais especia1i 

zado s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 O 

4.3.2.1 - Hospitais Psiquiátricos •••••••.••.•••••••• 91 

4.3.2.1.1 - As variações nos custos médios dos hospi-

tais psiquiátricos •••••••.••••••.••••••• 91 

4.3.2.2 - Hospitais Tisiopneumo1ógicos •••••••••••••• 104 

4.3.3 - Composição de custos dos hospitais próprios e 

sua comparação com os hospitais privados •••• 104 



5 - CONCLUSÕES 

BRASILEIRA 

E PERSPECTIVAS DA PREVID~NCIA SOCIAL 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 - BIBLIOGRAFIA 

ANEXO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ANEXO 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.7. 

PÁG. 

126 

133 

138 



.., .. .. 
r. .. .. 
" .. ., -., 
.GRÁFICO .. .., 
., 
.. GR..~ICO .. .., .. .. 
• GRÁFICO 

.., 

., .. .., .. 
• GRfü'ICO 

• .. .. .. 
• GRÁFICO .. 
.., 
., .. ., 

-" .. ., 
., 
., .. 
.., 
., .. ., 

3.1 -

3.2 -

4.1 -

4.2 -

4.3 -

" LISTA DOS GRÁFICOS 

EVOLUÇÃO DA DESPESA COH O PROGRAHA 

ASSIST~NCIA }mDICA 1970-77 ••.••.•• 

EVOLUÇÃO DO GASTO NÉDIO POR PACI

ENTE-DIA NOS HOSPITAIS PRÓPRIOS E 

CONTRATADOS .•..•••••••.•••••••• " ••• 

VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDIO POR PACI

ENTE-DIA SEGUNDO O TM1J1.NHO DOS HOS 

PITAIS GERAIS DE FINALIDADE NÃO LU 

CRATIVA •••••••••••••••.•.•••.•••.• 

VARIAÇÃO DO CUSTO POR CASO SEGUNDO 

O TM·1ANHO DOS HOSPITAIS GERl~IS NÃO 

LUCRATIVOS •••.••••••••.••••••.•.•• 

EFEITO DA PROPORÇÃO DE ATENDHlEN

TOS POR ESPECIALIDADE (PROPORÇÃO 

DE CASOS) SOBRE O CUSTO MÁDIO-HOS-

.8 • 

PÁG • 

43 

54 

81 

82 

P ITAIS PR6p RIOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 116 



• 9 • 

. LTSTA DE QUADROS 

PÁG. 

QUADRO 2.1 - CUSTEIO POR ABSORÇÃO.................... 22 

QUADRO 2.2 - EXE~~LO DA APLICAÇÃO DO CUSTEIO DIRETO.. 23 

QUADRO 3.1 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS GASTOS COH 

ASSIST~NCIA MÉDICA POR TIPO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO.............................. 38 

QUADRO 3.2 - INPS - EVOLUÇÃO DA RECEITA DA PREVID~N

CIA SOCIAL E DENONSTRA'rIVO PERCENTUAL ros 

RECURSOS DESTINADOS AO SUB-PROGRAHA ASSIS 

Tt:NCIA MÉDICA.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 40 

QUADRO 3.3 - INPS - EVOLUÇÃO DA DESPESA COH ASSISTf:N

CIA r·íÉDlcA, COM INDICAÇÃO DO CRESCII1ENTO 

ANUllr.l. • • . • . • . • • • • . • • • . . . . • . • • . . . . . • • . . • . 41 

QUADRO 3.4 - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE 

ASSISTt::NCIA M:t;DICA POR ATIVIDADE......... 44 

QUADRO 3.5 - PARTICIpAÇÃO RELATIVA DE CADA ATIVIDADE 

NA Dr::SPESA TOTAL COM ASSISTf:NCIA t-lÉDICA. 

•• 0' 

Al"'JOS 1970/77............................ 45 

QUADRO' 3.6 - BRASIL: EVOLUÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUALDO 

ATENDUlENTO M1BULATORIAL C011 INDICAÇÃO IX) 

TIPO DE ATENDIMENTO E DA PORHA DE PRESTA 

çÃO DO SERVIÇO, NO TRI~NIO 197-5/77...... 49 

QUADRO 3.7 - EVOLUÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DO NÚ~ffiRO 

DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, COH INDICA

çÃO DO TIPO DE CLíNICA E DA PORHA DE PRES 

TAÇÃO DO SERVIÇO, NO TRI~NIO 1975/77..... 50 

QUADRO 3.8 - INPS - SECRETARIA DE PLANEJAlIENTO - COOR 

DENAÇÃO ES.TAT1S'l'ICA: EVOLUÇÃO DO GASTO roR 

DOENTE ID IA ••... a· •••••••••••••••••••••• '. • • 51 

_SLI . 



QUADRO 3.9 - EVOLUÇÃO DOS GASTOS VillDIOS POR PACIEN

TE-DIA NOS HOSPITAIS CONTRATADOS E PRÓ 

.10. 

PÁG. 

PRIOS................................. 55 

QUADRO 3.10 - DIAGNÓSTICO DA NECESSIDADE DE PESSOAL 

PARA O CONTROLE DE PAGAHENTO DAS CON-

TAS HOSPITALAnES...................... 57 

QUADRO 3.11 - RESU~10 DA EVOLUÇ~O DO SISTEViA DE CON-

TAS E COMPARAÇÃO COM AS ~illTAS......... 59 

QUADRO 3.12 - QUADRO DE QUANTIDADES: CONTAS HOSPITA-

LARE S / 19 7 7 • . • • • . • • • • . . . • • • • • • • . • . • • . • • 6 O 

QUADRO 3.13 - CONT1~S HOSPITALARES - JAN/SET - 1978 

QUANTIDADES. . . . . . • • . • • . . . . • • . • . . . . . • • • 61 

QUADRO 4.1 - EFEITOS DAS DIFERENÇAS DE "MISTURA DE 

CASOS NA VARIAÇÃO DE CUSTOS".......... 69 

QUADRO 4.2 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS HOSPITAIS GE-

RAIS •••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ·••• 72 

QUADRO 4.3 - CO~1POSJ;:çÃO DE CUSTOS DOS HOSPITAIS GE

RAIS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO. 

CUSTO POR DOENTE-DIA.................. 73 

QUADRO 4.3 - CONPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS HOSPITAIS GE

RAIS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO. 

CUSTO POR CASO........................ 74 

QUADRO 4.4 - CUSTO POR DOENTE-DIA SEGUNDO CLASSE DE 

TAMANHO - HOSPITAIS GERAIS............ 75 

QUADRO 4.5 - CUSTO POR CASO SEGUNDO CLASSE DE Tfu~ffi-

NHO - HOSPITAIS GEP~IS................ 76 



QUADRO 4.6 - HOSPITAIS CONTRATADOS - DE FINS NÃO LU 

CRATIVOS, CUSTO DO DOENTE-DIA, SEGUNDO 

.11. 

PÁG. 

CLli.SSES DE TAr.1ANHO.................... 79 

QUADRO 4.7 - HOSPITAIS CO~TRATADOS DE FINS NÃO LU

CRATIVOS, CUSTO POR CASO, SEGUNDO CLAS 

SE DE TAI1ANHO......................... 80 

QUADRO 4.8 - HOSPITAIS CONTRATADOS - FINALIDADE LU

CRATIVA, CUSTO DE DOENTE-DIA, SEGm~DO 

CLASSES DE TAHANHO.................... 83 

QUADRO 4.9 - HOSPITAIS CONTRATADOS - FINALIDADE LU

CRATIVA, CUSTO POR CASO, SEGUNDO CLAS_ 

SES DE TA11A!'JHO........................ 84 

QUADRO 4.10 - DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS DO RIO SE 

GUNDO A PROPORÇÃO DE CASOS POR CL1NI-

CA. . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . • . . • • . • . . . . . . . 85 

QUADRO 4.11 - DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS DE SÃO PA!:! 

LO SEGUNDO A.PROPORÇÃO DE CASOS POR 

CL1N I CA ••••••.•••••••••••••••••••.••• 

QUADRO 4.12 - DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS GERAIS EN

TRE 101 e 200 LEITOS, SEGUNDO A PRO-

",-

86 

PORÇÃO DE CASOS POR CLíNICA.......... 88 

QUADRO 4.13 - DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS GERAIS DE 

~ffiIS DE 200 LEITOS, SEGUNDO A PROPOR-

çÃO DE CASOS POR CLíNICA •..• :........ 88 

QUADRO 4.14 - CUSTOS ~lliDIOS POR PACIENTE-DIA NOS 

HOSPITAIS DE PSIQUIATRIA............. 92 

QUADRO 4.15 - CUSTOS ~lliDIOS POR CASO NOS HOSPITAIS 

DE PSIQUIATRIA.-..................... 93 

-



QUADRO 4.16 - CUSTOS YillDIOS POR PACIENTE-DIA, SEGú~DO 

O TIPO DE INSUMO E A FINALIDADE LUCRATI 

.12. 

PÁG. 

VA OU NÃO DOS HOSPITAIS DE PSIQUIATRIA. 94 

QUADRO 4.17 - CUSTOS H:t:DIOS POR CASO, SEGtn-JDO O TIPO 

DE INSUHO E A FINJ1..LIDADE LUCR2\TIVA OU 

NÃO DOS HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS........ 95 

QUADRO 4.18 - CUSTOS MÉDIOS POR PACIENTE-DIA, SEGUNDO 

O TAHANHO E TIPO DE INSUMOS NOS HOSPI-

TAIS DE PSIQUIATRIA.................... 97 

QUADRO 4.19 - CUSTOS MÉDIOS POR CASO, SEGUNDO O TMlA

NHO E TIPO DE INSUMO NOS HOSPITAIS DE 

P SI QUIATRIA. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • 98 

QUADRO 4.20 - CUSTOS HtDIOS POR PACIENTE-DIA, SEGtnJOO 

O TM1ANHú E TIPO DE INSUMO DOS HC6PITAIS 

PSIQUIÀTRICOS DO RIO DE JANEIRO........ 100 

QUADRO 4.21 - CUSTOS }llDIOS POR CASO, SEGUNDO O TM~ 

NHO E TIPO DE INSUMO DOS HOSPITAIS PSI-

QUIÁTRICOS DO RIO DE J.ANEIRO........... 101 

QUADRO 4.22 - CUSTOS MÉDIOS POR PACIENTE-DIA, SEGUNDO 

O TAMANHO E TIPO DE INSUMO DOS HOSPITAIS 

PSIQUIÁTRICOS DE SÃO PAULO............ 102 

QUADRO 4.23 - CUSTOS }llDIOS POR CASO, SEGUNDO O TM~ 

NHO E TIPO DE INSUHO DOS HOSPITAIS PSI 

QUIÁTRICOS DE SÃO PRULC ••••••••••. -... 103 

QUADRO 4.24 - CUSTOS }llDIOS POR PACIENTE-DIA NOS HO~ 

PITAIS DE TISIOLOGIA.................. 105 

QUADRO 4.25 - CUSTOS l-1tDIOS POR CASO NOS HOSPITAIS DE 

TRATAMENTO TIS IOPNEU!v10L6GICO. • •.. • • • • • • • 106 

pia 



QUADRO 4.26 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO MtDIO POR PACIEN

TE-DIA NOS HOSPITAIS PR6PRIOS E CO~~~ 

.13. 

PÁG. 

TADOS ••••••••••• ,.................... 107 

QUADRO 4.27 - CO~WOSIÇÃO DO CUSTO M~DIO POR CASO NOS 

HOSPITAIS PR6PRIOS E CONTRATADOS...... 108 

QUADRO 4.28 - CUSTO H~DIO POR PACIENTE-DIA NOS HOSPI 

TAIS GERAIS CONTRATADOS, SEGUNDO SEU 

T M'.1A.NHO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 112 

QUADRO 4.29 - CUSTO MtDIO POR PACIENTE-DIA NOS HOSPI 

TAIS PR6PRIOS, SEGUNDO SEU TN·~NHO.... 113 

QUADRO 4.30 - DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS PR6PRIOS SE 

GUNDO A PROPORÇÃO DE CASOS POR CLíNICA 114 

QUADRO 4.31 - DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS GERAIS, SE-

GUNDO A PROPORÇÃO DE CASOS POR CLíNICAS 115 

QUADRO 4.32 - PROPORÇÕES DE HISTtlRA DE CASOS........ 119 

QUADRO 4.33 - VARIAÇÃO NA HISTURA DE CASOS NOS HOSP! 

TAIS. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

QUADRO 4.34 - EFEITOS DAS DIFERENÇAS DE HISTURA DE 

CASOS NOS CUSTOS HOSPITALARES......... 125 

QUADRO 5.1 - QUADRO COMPARATIVO DAS AFIRt-1ATIVAS DE 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOS GASTOS 

CORRENTES COM HOSPITAIS CONTRATADOS. 

(PERíoDO 1980 a 1990)................. 128 



.14. 

PÁG. 

QUADRO A2.1 - RELAÇÃO MÉDIA EMPREGADO/LEITO, SEGu~ 

DO TAMANHO DOS HOSPITAIS GERAIS-.... 139 

QUADRO A2. 2 - Tl'.XA MÉDIA DE PEru.1AN~NCIA NOS HOSPI':" 

TAIS GERAI DO RIO DE JANEIRO E SÃO 

PAULO. • • • • . • . • . • • • . • • • • • . • • . . . . • • . • • 14 O 

QUADRO A2. 3 - CUSTO Mt':DIO ANUAL COH PESSOAL NOS 

HOSPITAIS GERAIS DO RIO DE JANEIRO E 

SAO Pl1.ULO........................... 141 

QUADRO A2. 4 - RELAÇÃO Er'1PREGADO/LElTO NOS HOSPITAIS 

CONTRATADOS E PRÓPRIOS DO RIO DE JA 

NEIRO E SÃO PAULO................... 142 

QUADRO A2.5 - RELAÇKo REFEIÇÃO PACIENTE NOS HOSPI

TAIS PRÓPRIOS E CONTPATADOS DO RIO 

DE JANEIRO E SÃO·PAULO.............. 143 

,." 

-



.15. 

1. INTRODUÇÃO 

O programa de assistência médica, principalmente, a partir da 

criação do INPS, em 1967, vem assumindo uma importância cres

cente no contexto da política de saúde brasileira. Assim, p~ 

de-se verificar que, durante o período de 1970/77, os gastos 

reais com assistência médica expandiram-se substancialmente , 

aumentando a uma taxa média de crescimento de 16% ao ano, e 

consumindo, em média, durante este mesmo período, mais de 24% 

da receita anual proveniente das contribuições da previdência 

social. 

Este crescimento significativo dos gastos com assistência mé

dica explica-se, em parte, pela expansao no número de atendi 

mentos em razão do acréscimo da massa de contribuintes, e pe

lo incremento nos custos das atividades médico-hóspitalares. 

~ neste último ponto.que o presente trabalho monográfico en

contra seu campo de análise e adquire significância corno tra

balho acadêmico, que poderá vir a contribuir para uma melhor 

formulação da política de assistência médica no que faz refe

rência à prestação dos ser~iços médico-hospitalares. 

Nos últimos anos, o estudo dos custos dos serviços hospital~ 

res vem alcançando relevância entre os estudos da "Economia 

da Saúde". Apenas como exemplo, podem ser citados, entre ou 

tros, os trabalhos de Judith R. Lave and Lister Lave "Hospi

tal Cost Functions, 1970 i M. S. Feldstein, "Econometric Studies 

of Health Economics" in H.D. Intriligator, D.A. Kendrik (edc). 

Frontiens of Quantitative Economics., 1974, e do mesmo autor, 

"Economic Analysis for Health Service Efficiency", em 1969. 

Esses estudos empíricos têm desenvolvido modelos para o estu 

do e compreensão dos custos dos serviços hospitalares. Dentro 

desta mesma linha de análise, e Rproveitando as experiências 

desses estudos empíricos, o presente trabalho procurará inda

gar sobre alguns fatores explicativos de a~~ento nos custos, 

tais como, a composição dos casos tratados, isto é, uma maior 
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.. 
.. incidência de doenças, que requerem um tratamento mais caro ; 

.. de uma melhoria na qualidade dos serviços prestados; de um a~ 

.. menta nos custos dos insumos, mão-de-obra, medicamentos, etc., 

.. das formas institucionais de prestação de serviços e de tama

.. nho dos hospitais • .. .. 

.. 1.1 OBJETIVOS E ~mTODOLOGIA 

.. Os objetivos do presente trabalho podem ser resumidos nos se .. guintes pontos: .. .. 

.. .. ... 

. Mostrar a significância do estudo de custos e das técnicas 

de apuração de custos, como instrumentos que podem contri

buir para um melhor controle dos serviços hospitalares . 

.,. Identificar as formas organizacionais e as modificações que 

se vem apresentando na forma de prestação dos serviços médi 

co-hospi talares no contexto da previdência social brasileira . 
.. .. ., 
... Mostrar a evolução dos gastos da previdência.soci~l com as

• sistência médica, procurando-se identificar variáveis expli 
, .. '-

• cativas de aumento das mesmas . ., 
• ., 
., 
., .. 
... 

Identificar e testar algumas das variáveis explicativas de 

aumento nos custos dos serviços médico-hospitalares, procu

rando, com isto, contribuir para o aperfeiçoamento na forrou 

lação da politica de assistência médica • 

... Para atender aos objetivos acima mencionados, foi realizada, 

., na fase inicial do trabalho, uma análise histórica, tomando 

• como base fontes de informações conceituais e/ou estatísticas • 

.. Isto com o propósito de procurar obter uma idéia da evolução 

., das formas de prestação de serviços hospitalares e dos gastos 

-- com assistência médica. Com relação ao estudo dos custos dos .. 
serviços médico-hospitalares, como fator explicativo do aumen_ .. 
to dos gastos com assistência médica, foram formuladas algmnas ... ... 
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hipóteses, as quais foram devidamente testadas através de anã 

lises empíricas dos dados de custo·de uma amostra de 69 hospi 

tais contratados e de 12 hospitais próprios. Para verificar o 

efeito da composição de casos tratados entre hospitais foi u 

tilizado um modelo econométrico, o qual foi definido segundo 

o estudo realizado por 11.S. Feldstein em seu livro "Econornic 

Analysis for Health Service Efficiency". 
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2. A CONTABILIDADE DE CUSTOS 'E 'SUJl~ 'APLTCABTLTDADEAO 'CONT ROLE 

DE CUSTOS HOSPITALARES 

Um rápido balanço das atividades desenvolvidas pela previdên

cia social no campo da assistência médica no Brasil, nos per-

. mite verificar a crescente diversificação das atividades médi 

co-hospitalares e o contínuo aumento dos gastos com serviços 

médicos. Esses fen6menos tornam imperiosa a necessid~de de 

se adotar técnicas que assegurem os elementos de apoio neces

sários à tomada de decisões, tanto no terreno de assuntos ~é 

dicos quanto administrativos. 

Ante a problemática anterior, a contabilidade de custos surge 

como uma técnica através da qual se pode melhorar a utiliza

ção dos recursos disponíveis, o que conseqüentemente permiti 

rá uma ampliação da oferta de serviços médicos. Apesar desta 

evidência, a utilização da contabilidade de custos como um 

instrumento que permite aperfeiçoar a contratação de serviços 

médicos com terceiros, a redução de custos hospitalares, uma 

maior produtividade na prestação de servicos, etc, não está 

sendo utilizada no contexto da previdência social e da am.1i

nistração hospitalar brasileira. De forma geral, as técnicas 

contábeis de apuração de custos hospitalares no Brasil ainda 

não alcançaram sua maturidade como técnicas contábeis que peE 

mitam traçar uma política de assistência.médica que objetive 

uma utilização mais racional dos recursos disponíveis. 

A falta de critérios contábeis na apuraçao de custos dos ser

viços médico-hospitalares vem gerando sérias dificuldades de 

entendimento entre o Instituto Nacional de Assistência Médica 

e Previdência Social IN~WS (1) e as administrações dos hos 

(1) Can a criação do Siste..'Ta Nacional de Previdência e Assistência Social
S~~AS pela Lei n9 6439,àe setembro de 1977, fez-se necessária a cria 
ção do JNA!,lPS I o qual passou a absorver a prestação de serviços rrédiCos 
anterionnente a cargo do ThTpS, IPASE e FUNRURl\L. 
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pitais contratados pela previdência social, os quais sao res 

ponsáveis por mais de 95% do valor'dos serviços médicos pagos 

pela previdência social. Estas divergências se apresentamta~ 

to no campo conceitual como na utilização de técnicas de ap~ 

raçao de custos. Assim, por exemplo, enquanto os hospitais 

contratados classificam seus custos por elemento dos gastos, 

o IN~WS paga a estes por prestação de serviços. O fato men

cionado faz com que a implantação do controle de pagamento 

dos serviços médicos, pelo IN~WS, através do Sistema Nacional 

de Controle de Contas Hospitalares, sistema operacionalizado 

pela DATAPREV, em lugar de melhorar a produtividade do siste 

ma, está originando uma série de atritos entre o setor hospi 

talar e o INAr-IPS~ com os primeiros, alegando não estar prep~ 

rados para absorver os custos adicionais resultantes da im

plantação do novo sistema. Desta forma, a operação do siste

ma vem acarretando custos financeiros aos hospitais contrata 

dos e, consequentemente, o encarecimento dos serviços ~cos 

contratados. Assi~ a falta de conhecimento da sistemática do 

SNCPCH por parte dos hospitais contratados origina o atraso 

na cobrança das contas hospitalares, obrigando os hospitais 

a realizar operações de crédito com Bancos, pagar juros, so

licitar adiamento do pagamento do I.S.S., pagar multas por 

causa de atrasos com os pagamentos de vários fornecedores, 

etc. Estes custos passam a ser absorvidos indiretamente pelo 

INAMPS, já que embora a diária seja controlada pelo sistema 

mencionado, os hospitais procuram aumentar a participação na 

receita de outros serviços hospitalares, pagos pelo próprio 

INA~WS, que não aqueles incluídos na diária, tais como: med!. 

camentos, exames de laboratórios e outros serviços de trata

mento e diagnóstico. 

Importante, então, é reconhecer que a política adotada desde 

a institucionalização das diárias e demais mecanismos de remu 

neração dos serviços hospitalares está colaborando mais para 

o aumento dos gastos com assistência médica que para uma me

lhor produtividade na execução desse programa. 
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Ante a situação mencionada, o conhecimento de técnicas contá 

beis de apuração de custos e o melhor entendimento dos ~tos 

dos serviços médico-hospitalares torna-se útil para o aper

feiçoamento na formulação da política de prestação de servi 

ços médico-assistenciais. 

2.1 OS SISTEVillS CONTÁBEIS DE APURAÇÃO DE CUSTOS HOSPITALAP~S 

Os sistemas de apuraçao de custos comumente utilizado? para 

registrar a determinação dos custos gerados pela prestação 

de um serviço ou da realização de uma determinada produção , 

sao: 

• o custeio por absorção 

• o custeio direto 

2.1.1 Custeio por Absorcão .. 

Este sistema de apuraçao de custos, geralmente reconhecido 

na prática contábil, consiste em classificar os custos para 

cada centro de custos segündo sua forma de apropriação com 

relação ao produto ou serviço a ser produzido. Os custos, se 

gundo sua forma de apropriaç~o, podem ser classificados em 

dois grupos: 

- Custos Diretos - sao aqueles facilmente identificáveis ~~ 

pertencentes a determinado bem ou serviço. 

-- Custos Indiretos - sao os custos que, em razao da dificul-

dade que existe de identificá-los com determinado bem ou 

serviço, necessitam ser apropriados através de certos cri

térios. 

Esta classificação permite realizar o rateio dos custos indi 

retos sobre os custos diretos para cada centro de custo, te~ 

do em conta o tipo de produto ou serviço prestado. Isto como 
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propósito de contabilizar todos os custos que se inserem na 

produção, o que facilita a posterior determinação do preço a 

ser cobrado por bem ou serviço. 

o Quadro 2.1 nos dá uma idéia sobre a operacionalização desse 

sistema de apuração de custos e de sua utilidade .. Observe-se 

que todos os itens de custo para cada produto são tomados em 

conta, o que facilita a determinação do custo médio e a defi

nição do perfil de custos para cada produto. Por outro lado, 

a desagregação dos custos por centros ou unidades específicas 

facilita a tarefa gerencial. A grande deficiência desse siste 

ma está no fato de que ele não registra as economias de esca

la que podem ser geradas por aumentos no volume de produção, 

por outro lado a absorção dos custos indiretos só pode ser 

realizada no fim do período contábil. 

2.1.2 Custeio Direto 

~ 

Este sistema foi desenvolvido nOs EUA apos a Segunda Guerra 

Mundial. Ele permite ~ cálculo mui~o mais rápido do preço a 

ser cobrado por bem ou serviço produzido, tendo em conta ares 

pectiva margem de lucro. O método exige a divisão dos custos 

em : 

Custos Fixos - aqueles que independem da·quantidade de unida

des produzidas ou serviços prestados. 

Custos Variáveis - sao aqueles que variam em função do maior ou 

menor vol~~e de unidades.produzidas ou ser 

viços prestados. 
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QUADRO 2.1 

CUSTEIO POR ABSORÇÃO (tipo RKhf alemão) 
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FONTE: FGV jE13l>.P jINPS - Relatório Preliminar da Pesquisa sobre 
"Custos e BenefIcios da Assistência Hédico Hospitalar. 
1978 
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Um exe.'11p10 de utilização deste sistema I=Ode ser observado no Quadro 2.2 

mostraào a seguir. 

Vendas 

~ Custos 
variáveis 
(diretos) 

=Contribui cão , 

QUADRO 2.2 

Ap1icaç~o do M&todo de Custeio Direto 

Produto A 
(60.000 unidades) 

120.000 

96.000 

Produto B 
(30.000 unidades) 

150.000 

70.000 

Produto C Total 
(10. 800 unidade~ ($ Cr.) 

108.000 378.000 

84.000 250.00 

i 

I 
a oobrir 

custos fixos 

24.000 80.000 24.000 128.0001 

custos fixos 118.000 118.000 

=Lucro 1íquid: 10.000 10.000 

FONTE: FGV/EBAP/INPS - Re1at5rio Preliminar da Pesquisa sobre 

"Custos e Benefícios da Assist~ncia M~dico Hospitalar. 

1978 

I 
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A técnica de custeio direto apresenta como vantagens mais si~ 

nificativas as seguintes: 

Permite verificar os efeitos de economias de escala decor

rentes de um aumento no volume da produção; 

• Facilita a utilização da técnica do ponto de equilíbrio para 

fixar o nível de receita necessário para cobrir os custosde 

produção de serviço; 

• Facilita o cálculo do lucro líquido. 

o fornecimento das informações mencionadas facilita o processo 

decisório no que se refere à alocação de recursos naquelas a 

tividades mais lucrativas ou onde o benefício é maior. 

As técnicas de apuraçao de custos anteriormente mencionados 

vem sendo implementadas com certas dificuldades no controle 

de custos hospitalares em razão da heterogeneidade do produto 

hospitalar, o que dificulta atender as exig~ncias de separar 

os custos em fixos, variáveis ou diretos e indiretos. A minha 

forma de ver, assumir o custo por absorção e o custeio direto 

como categorias absolutas no tratamento dos custos é um dos 

grandes erros que v~m cometendo os teóricos e analistas de 

custos hospitalares. Desta forma,o que se dev.e tentar fazer é 

formular um sistema de apuração de custos mais operacional p~ 

ra contabilidade hospitalar, para o qual seria necessário ob

servaros custos hospitalares segundo a própria técnica médi-

ca. 

2.2 A EXPERI~NCIA DA PREVID~NCIA SOCIAL NA APURl\ÇÃO DOS CUS

TOS DOS SERVIÇOS Ht:DICO-HOSPITALARES 

A técnica de apuraçao de custos que vem sendo utilizada pelo 

INAHPS,nos hospitais práprios,é a de IIcentros de custos ll ou a 

contabilização dos custos por absorção. Para a operacionaliz~ 

ção deste sistema, foram reunidas em um único centro de custo 
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atividades semelhantes com o propósito de simplificar o pro

cesso de contabilização. Posteriormente,foi criado o Manual 

de Custos Hospitalares que objetiva ajustar a contabilização 

dos custos hospitalares com a funcional programática estabe

lecia a partir da institucionalização do orçamento-programa 

no Brasil. A primeira versão desse manual é de 1973, e a se 

gunda, de ~977. Um manual quase idêntico foi elaborado para 

os hospitais privados com o propósito de compatibilizar os 

sistemas de apuração de custos e facilitar o controle dos 

serviços prestados sob a forma de contrato com o INAHPS. 

Embora exista a intenção de melhorar o processo de apuraçao 

de custos hospitalares, as medidas mencionadas não alcança

ram os resultados esperados. Assim, atualmente, dos 26 hos

pitais próprios só 20 utilizam o Manual de Custos Hospitala

res. No que se refere aos hospitais da rede contratada, os 

quais são responsáveis por 95% da oferta de leitos da previ

dência social, a utilização da técnica de centrosde custos só 

conseguiu ser implementada em alguns hospitais, desobedecendo

se, inclusive, às normas legais do Conselho Interministerial 

de Preços - CIP, que obrigava'll até 1977, aos hospitais privados 

a ter seu plano de centro de custos. A esta falta de recepti 

vidade na utilização de t~cnicas modernas de contabilidade de 

custos devemos agregar os objetivos modestos de adninistração 

financeira que se propunha alcançar o ~Enual de Custos Hospi

talares. A verificação da utilização do manual em 13 hospi

tais próprios, localizados 10 (dez) no Rio de Janeiro e 3{três) 

em são Paulo, permitiu constatar que este cumpre mais uma ta

refa de instrumento de coleta de dados estatisticos que a pró 

pria função contábil de servir corno' instrumento de apuraçao 

de custos que permita o fornecimento das informações necessá

rias para avaliar as diferentes atividades ligadas à prest~ 

ção dos serviços médico-hospitalares. Assim, por exemplo, o 

atual M.anual de Custos Hospitalar~s do INAHPS nao dá as ins

truções necessárias de corno fixarcustos-meta~ que sirvam de 

parâmetros de comparação para os custos efetivamente realiza

dos no exercicio. Isto com o propósito de poder avaliar os 
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resultados alcançados, o que facilitaria tomar as medidas ne 

cessãrias para aumentar a produtividade das unidades hospita 

lares. 

A avaliaç~o anterior das t~cnicas de contabilidade de custos 

que vêm sendo utilizadas pela previdência social nos leva a 

concluir, de forma geral, que embora os hospitais próprios e 

contratados utilizem certas t~cnicas de apuraç~o de custos , 

estas n~o s~o utilizadas com o intuito de diminuir os custos 

e eliminar o desperdício de recursos. Esta falta de aceitação 

da. contabilidade de custos como um instrumento que permite 

uma melhor utilizaç~o dos recursos com ganhos de produtivid~ 

de, no que se refere à prestaç~o dos serviços, conjuntamente 

com a n~o compreens~o do comportamento dos custos hospitala

res vem gerando, conforme procurarei mostrar em seguida, um 

aumento significativo nos gastos com a assistência m~dico-rDs 

pitalar. 
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3. EVOLUCÃO DOS GASTOS' COH ASSIST~NCIA ~DICl'-, 

3.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PREVID~NCIA SOCIAL NO BRASIL E 

AS FORMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

A história institucional da Previdência Social no Brasil co

meçóu em janeiro de 1923 com a aprovação da Lei E10i Chaves, 

que institui o seguro social para os empregados com mais de 

seis meses de serviço nas estradas de ferro, dando com isto 

origem às caixas de aposentadoria e pensões, beneficiando,de 

inicio, os ferroviários. Pode-se observar que, nesta Lei, a 

preocupaçao com a assistência médica já se faz presente,pois 

ao lado das medidas inerentes ao seguro social, ou das pres

tações pecuniárias destinadas a garantir a manutenção do sa 

lário, se colocava a concessão de serviços médicos-assisten

ciais e de fornecimento de medicamentos às pessoas abrangidas. 

Este aspecto reflete a preocupação que já existia com a saú

de individual dos integrantes da coletividade assistidé:.. 

A partir de 1926 o regime da Lei Chaves é estendida a portuá 

rios e marítimos (embora para estes últimos a extensão não 
.' 

tenha-se concretizado) e em 1930 ao pessoal não contrat~do 

das empresas de telegrafia e radiotelegrafia, dando origem 

as correspondentes caixas de aposentadoria e pensoes para ca 

da uma destas categorias profissionais. 

Em 1931 o Governo cria o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, com a função de orientar e supervisionar a previ

dência social. A criação deste Hinistério'é a concretização 

das reformas formuladas durante a década de 30 que, ao am

pliarem os benefícios sociais traziam conjugadamente o poder 

coercitivo do Estado para implantá-las e executá-las. Disto 

é exemplo a transferência para a área governamental de açoes 

ligadas até então a outros setores, como foi o caso das cai

xas de 'aposentadoria e pensões das empresas ferroviárias que 

deram origem ao primeiro dos Institutos de Aposentadoria e 
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Pensões. Posteriormente esses beneficios que compreendiam 

uma área previdenciária e uma de assistência médica, foram 

estendidos a outras categorias profissionais com a criação 

dos novos IAPS. Os IAPS (Instituto de Aposentadoria e Pen

sões):, foram instituições com dimensões inteiramente novas e 

regime de beneficios superiores em tudo aos das Caixas.Entre 

estes 1APS, o 1APB (dos maritimos) foi o primeiro a nascer, 

em 1933, seguindo-se o 1APC (dos comerciários) e o 1APB (dos 

bancários), ambos em 1934. O 1RP1, que se destinava aos in

dustriários, foi criado em 1936, mas somente começou a fun

cionar em 1938. Neste ano, as três Gltimas caixas institui

das: a dos aeroviários, dos trabalhadores em trapiches e ar

mazéns de café e a dos operários estivadores -transformaram

se no 1APETC, para os empregados em transportes e cargas, e 

no 1APE, para os estivadores, que acabaram por se fundir, em 

1945, num só Instituto. 

Corno auxiliares do sistema, o Governo criara, em 1940, o SeE 

viço de Alimentação da PreVidência Social - SAPS. E, em 1949, 

instituiu o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Ur

gência - SAHDU. 

Embora a legislação da Previdência Social tenha se apresent~ 

do diversificada em sua face inicial, possuindo cada institui 

ção seu regime especifico, começa a registrar-se uma progre~ 

siva tendência ã uniformização. Assim, em 1944 aparece o 

primeiro projeto de Lei Orgãnica da PreVidência Social, docu 

mento que deu origem ao Dec. Lei n9 7.526, de 7 de maio de 

1945, criando o Instituto de Seguros Sociais do Brasil (1SSB). 

Oito anos mais tarde, em 1953, todas as 183 Caixas existentes 

no País fundiram-se, passando a existir apenas a Caixa deApo 

sentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados nos Servi 

ços PÚblicos (CAPFEESP). 
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- Em maio de 1954, adotou-se, parcial e transi toriar.lente, um 

., regime uniforme de administração para o custeio de benefíci--os, com o Regulamento dos IAPs, que foi revogado quatro r.eses ., 
depois. E; em 1957, era organizado o Serviço de Assistência .. 
e Seguro Social dos Economiários (SASSE), desmembrado do ~B .. 
para servir às Caixas Econômicas Federais isoladamente • .. -_ Durante esta fase ca Prevjdência Social, o setor de assistên 

_ cia médica se caracterizará por apresentar-nos UJTl modelo de 

_ intervenção curativa e individual, que beneficiará, até o fi 

- nal do populismo, somente algumas camadas da população m:bana 

- diretamente ligadas aos setores básicos de-produç~o social: 

- terciário (comércio, finanças, administraç~o) e secundário .. .. (industrial) • 

Entre as conclusões que se podem tirar da política previden-

.. ciária e particularmente da assistência médica após a Revolu 

., ção de 30, é a instalaç~o de urna vigorosa políti ca interven

.. cionista do Estado, desta forma o processo unificador e cen

.. tralizador da previdência social e da atenç~o médica, so se 

.. tornará possível com a participaç~o ativa do Estado . .. 
W Dentro deste contexto é formulada a Lei Orgânica da previdê~ 

.. ciaern março de 1963, a qual uniformizou os planos de benefí 

.. cios de todos os institutos de aposentadoria e pensões e pr~ .. parou o caminho para a incorporaç~o dos trabalhadores rurais, .. 
já que previa a-~xtens~o dos benefícios a todos aqueles que .. 
exerciam atividades remuneradas de qualquer natureza, insti.. 
tuindo-se, desta forma, o Fundo de Assistência ao Trabalha.. 

.. dor Rural • .. 

.. Corno consequência _ da-_ Reforma Administrativa de 1967, que es-

.. tabelece_u certos níveis~ de competência no campo da saúde ,-cri 

.., ou-se pelo Decreto Lei n9 72 o INPS, unif icaram-se os antigos 

.. institutos existentes no país. Desapareceram os IAPS ,o SAPS, 

.. o SAMDU-e a Superintendência de Serviços de Reabilitação Pro 

.. fissional da Previdência Social, que incorporaram seu acervo .. 
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... -ao novo orgao. 

o importante, e que se deve ressaltar nas políticas que f~arn 

formuladas a partir de 67, especificamente nas contempladas 

no "Plano de Coordenaçio das Atividades de Proteç~o e Recupe 

raç~o de Saúde", é o fato de que a dicotomia entre saúde co

letiva e individual era assumida pelo Governo e que desta di 

cotomia resultava a responsabilidade do Ministério da Saúde 

pelas medidas de caráter coletivo, cabendo ao setor privado 

conveniado com o Governo a prestaç~o das outras. ~ dentro 

deste quadro que, o INPS, viria a desempenhar um importante 

papel na política Previdência Social no Brasil. 

A partir de 1974 o Estado passou a ser o grande coordenador 

das ações de saúde, através da criaç~o do Hinistério da Pre

vidência Social ao qual se subordinaram corno órgios autôno

mos o INPS, o IPASE, a SASSE, a LBA, a FUNABEr·1 e o CEME. 

Devemos ressaltar que as políticas de saúde passam a ter, a 

partir de 1967, através do setor de Assistência Médica, (so

bretudo com o INPS) urna importância crescente. Urna mostrades 

ta é a formulaç~o do Plano de Pronta Aç~o (PPA). A consequê~ 

cia mediata do crescimento da importância da assistência mé

dica na ideologia governamental acentuará a dicotomia já eti~ 

tente no setor Saúde entre Saúde PÚblica (centrada no 1-1inis

tério da Saúde e seus órg~os) e Assistência Médica (centrali 

zada no INPS, órg~o vinculado a partir de 1974 ao Ministério 

da Previdência e Assistência Social). 

Deve-se ressaltar que a partir da criaç~o do INPS, acentuou

se sensivelmente o ritmo de desenvolvimento da previdência s,S? 

cial no Brasil, especialmente no campo da assistência médica. 

Al~sar disto, o permanente aumento da populaç~o previdenciá

ria e do desenvolvimento havido no setor de Prestaç~o da As

sistência Médica à populaç~o causaram uma hipertrofia nas a 

tividades administrativas do INPS. 
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3.1.1 - A organização 'atual da previdência social 

A excessiva concentração de atividades no INPS e a existência 

de entidades autárquicas como o IPASE e o FUNRURAL, que dese~ 

volviam programas paralelos, evidenciou a necessidade de uma 

nova reorientação estrutural no quadro da Previdência Social. 

Esta reor~entação se concretizou a partir de 19 de setembro 

de 1977 pela Lei n9 6.439 que cria o Sistema Nacional de Pre

vidência e Assistência Social - SINPAS. 

o SINPAS foi instituido sob orientação, coordenação e contro 

le do Ministério da Previdência e Assistência Social - ~WAS 

com a finalidade de integrar as seguintes funções: 

, 

1 - Concessão e Manutenção de Beneficios e Prestação de Servi . 

ços. 

2 - Custeio de atividades e programas. 

3 - Gestão administrativa, financeira e patrimonial. 

Como parte das tarefas atribuídas ao novo SINPAS eram executa 

das pelo antigo INPS, e existiam programas paralelos com o 

FUNRURAL e o IPASE; se fez necessário a criação de outros dois 

órgãos subordinados ao SlNPAS: 

a) lNAl-'1PS - Serviço de Assistência ~lédica e Previdência Social 

- (o qual absorveu os serviços médicos atualmente a cargo 

do lNPS, FUNRURAL, IPASE e LBA, passando a prestá-los de 

acordo com programas específicos destinados aos trabalhad~ 

res urbanos, aos serviços do Estado, aos trabalhadores e 

empregados rurais e à população carente, tudo isto dentro 

de uma idéia de universalização deste tipo de serviço). 

b) lAPAS - Serviço de Administração Financeira da Previdência 

e Assistência Social. 
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Após a publicação da lei referida e sancionada ficou assim 

constituída a nova orientação ministerial para a área de Saú 

de e Previdência Social: 

1 - INPS 

2 - INAMPS 

3 - LBA 

responsável pelos aspectos previdenciários 

responsável pela assistência médica 

responsável pela assistência médica especiali

zada e pelos programas sanitários de medicina 

preventiva 

4 - FUNABEH: responsável pela assistência ao menor 

5 - DATAPREV: empresa responsável pelo processamento de dados 

da Previdência 

6 -lAPAS 

7 - CEME 

responsável pela administração financeira 

Previdência 

da 

responsável pela produção e distribuição de me 

dicamentos. 

3.2 - AS MODIFICAÇÕES INSTITUCIONAIS NA FORB .. ~ DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS !}'J':DICO-HOSPITI\LARES E A EXPANSÃO DOS ATENDIMEN 

TOS. 

A assistência médica aos segurados da previdência social e 

seus dependentes é prestada na atualidade pelo INAHPS(2) atra 

vés de serviços próprios e da compra de s~rviços de terceiros. 

Dessa forma, se analisarmos a rede assistencial do INl~1PS,que 

engloba a quase totalidade de ambulatórios e estabelecimentos 

hospitalares, podemos ter uma idéia da estrutura da medicina 

previdenciária e das linhas em que ela se processa. 

(2) llW1PS - Instituto Nacional de Assistência r.1édica da Previdência Social 
- órgão pertencente ao SThTl\.S encarregado, a partir de março de 1978, 
da prestação dos serviços· médiCO-hospitalares. 
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Durante o período 1967/78 a oferta de leitos próprios não so 

freu nenhum incremento substancial. Em 1967, haviam 27 hos

pitais próprios que eram responsáveis por apenas 4% dos 145 

mil leitos i disposição dos segurados da previd~ncia.Em 1978, 

uma unidade havia deixado de funcionar. Existiam 26 hospi

tais p~óprios com cerca de 6.000 leitos em funcionamento pa 

ra tratamento em regime de internação. Em consequ~ncia, a 

rede" própria da previdência responde por apenas 3% do total 

de internações hospitalares, ficando os 97% restantes a car

go da rede contratada e convenente. Embora a rede própria 

responda por uma parcela tão pequena de atendimentos, ela ab 

sorve, segundo dados do triênio 1975-77, cerca de 30% do to

tal de recu~sos gastos com assistência médica. Isto se deve, 

em parte, ao fato de ser uma rede altamente especializada~ 

dedica a maior parte de suas atividades aos progra~as de en

sino e pesquisa, o que torna seu custo de manutenção bastan 

te alto em comparação com os dos hospitais contratados. 

Ao mesmo tempo em que manteve-se estagnada a oferta de leitos 

hospitalares próprios, reduziu-se substancialmente a partici " 

pação dos serviços próprios da previdênci~ no total de aten

dimentos ambulat9riais. A_partir de 1976 os atendimentosam 
,.' 

bulatoriais começam a ser prestados em mais de 60% através 

dos serviços contratados com terceiros, especialmente nos ser 

viços sob forma de convênios. Este fato parece que marca o 

fim da tendência que se apresentou nos anos anteriores, qual 

seja, a assistência ambulatorial desenvolver-se preponderan

temente via serviços próprios. 

A estagnação da rede de hospitais pr0prios -contrasta com o 

rápido crescimento dos serviços prestados por hospitais pri

vados mediante contratos e convênios com a previdência. O n6 

mero de leitos contratados com hospitais privados cresceu de 

97.100 em 1970 para 188.168 em 1978 como decorrência da poli 

tica de prestação de serviços adotada pela previdência. Em 

consequência, os hospi t,ais privados respondem, atualmente, por 

cerca de 90% das internações hospitalares e por mais de 95% 
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da oferta total de leitos da previdência. 

Fica, assim, evidenciada a quase total privatização do progr~ 

ma de assistência médica da previdência social. Esta forma de 

prestação de serviços, em razão das bases em que ela se . vem 

processando, se mostra pouco adequada à consecução de objeti

vos de natureza social, pois se estes consist~l na distribui

çao mais equitativa dos serviços médicos, o que se verifica 

nesta forma de prestação de serviços é uma tendência de sele

tividade no fornecimento de certos serviços médicos, partic~ 

larrnente, na clínica cirúrgica, a qual consome 25% dos recur

sos pagos aos hospitais contratados. 

Outra modalidade de atendimento que vem sendo utilizada refe

re-se aos convênios. Existem vários tipos de convênios, des

tacando-se os realizados diretamente com as empresas. Através 

desses convênios as empresas passam a prestar diretamente aos 

seus empregados todos ou alguns dos serviços previdenciários, 

médico-hospitalares e ambulatoriais previstos no regulamento 

da previdência. Busca-se, assim, transferir para as empresas 

o encargo de prestação da assistência médico-hospitalar, per

manecendo no INAlvíPS a responsabilidade dos casos que irnpHql.lem 

em tratamento muito prolongado e/ou.de grande monta, como se 

ja, os casos de tisiologia, psiquiatria, cirurgia cardíaca 

microneurocirurgia, transplantes, implantes e outros riscos 

que ,pelo valor do trajamento, sejam classificados c~mo catas

tróficos. O financiamento, no caso, é repartido entre a em

presa e a previdência. A contribuição financeira da previdê~ 

cia social poderá assumir a forma de uma subvenção mensal fi 

xa (calculada em função do número de beneficiários envolvidos 

no convênio) ou de um pagamento "per capital! (por segurado/ 

mês) quando o 'convenente assegure aos beneficiários abrangidos 

as prestações convencionadas de acordo com níveis e padrões 

previamente estabelecidos. A complementação financeira a ca~ 

go das empresas depende do tipo de serviço oferecido. Segundo 

estimativas referentes a um convênio padrão de assistência mê 

dica global (extensiva a beneficiários e dependentes) a con-
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tribuição das empresas representa cerca de 70% dos gastos do 

convênio. 

Os convênios, já em 1977, representavam 48% do total de aten

dimentos ambulatoriais e 6,5% das internações hospitalares. O 

acréscimo extraordinário dos atendimentos ambulatoriais nos 

serv~ços convenentes a partir de 1975, fez com que esta ativi 

dade que antes era prestada em sua maior parte, nos serviços 

próprios, passasse a ser desenvolvida preponderantemente atra 

vés das entidades convenentes, as quais já em 1977 foram res

ponsáveis por 49% do total de atendimentos ambulatoriais. No 

movimento hospitalar, embora o crescimento de atendimentosn26 

seja significativo como no ambulatorial, durante o triênio 75/ 

77, o percentual médio de atendimentos sobre o total de inteE 

nações é de cerca de 6~, duas vezes maior que o percentual de 

internações nos serviços próprios no mesmo triênio. 

Devemos ressaltar que a rede de prestaç~o de serviçoé sob for 

ma de convênios vem crescendo progressivamente durante os fil 

timos anos. Segundo dados da Coordenação de Convênios da Se 

cretaria de Assistência Médica do INPS existiam, até 31 de de 

zelnbro de 1977, 5.922 convênios, dos quai s 4.929 eram convê

nios firmados com empresas privadas. Os convênios com empre 

sas abrangiam 1.760.864 empregados, que com seus dependentes 

perfaziam o total de 4.450.218 beneficiários, ou seja, cerca 

de 6% do total da população previdenciária à mesma epoca (77 

milhões) • 

Devemos ressaltar que esses 6% da população previdenciáriatem 

caracteristicas especiais. Assim, segundo Gentille de Mello, 

(3) "Estudos realizados, em 1970, no antigo Estado da Guanaba 

ra, revelaram que, das 86.190 empresas filiadas ao INPS, ape

nas 122 mantinham convênio, mas, essas empresas convenentes 

tinham, em média, 740 empregados, enquanto que as demais em

presas tinham, em média, 16 empregados. Por outro lado, pes

quisa feita pela Secretaria de Assistência Médica do INPS de 

monstrou que, em termos nacionais, a média salarial do contri 

(3) Gentille Cb r-~llo, C. - "os errpresários do . setor Saúde" in Saúde e 1's
sistência Jv~ca no Brasil. Ed. CEBES-HUCI'l'EC 1977 
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buinte da Previdência Social é de 1,8 salário mínimo,enquanto 

a média dos segurados das empresas'convenentes é de 3,5 salá

rios-mínimos ". 

A distribuição geográfica dos convênios com empresas é coeren 

te com a situação descrita por Gentille, pois dos 4.929 empr~ 

gados convenentes 70% aproximadamente estão localizadas em 

são Paulo, das quais 80% na capital e suas proximidades. 

Dessa maneira, a previdência social vem arcando progressiva

mente com parte cada vez maior dos antigos gastos das grandes 

empresas com assistência médica a seus empregados. Assim, em 

1973, estimava-se em cerca de 6 milhões o número de trabalha

dores e dependentes assistidos pelas empresas médicas, dos 

quais cerca de 3,5 milh6es em convênios tríplices (previdên

cia empresas-grupos médicos) e 2,5 milh6es em contratos sem a 

participação do INPS. (4) 

A previdência nao só vem participando no financiamento dos en 

cargos das empresas convenentes(5), mais do que isto, ela t~ 
bém vem arcando com parcelas crescentes das atividades médi

cas mais caras, complexas e lentas que se aplicam aos empreg~ 

dos cobertos pelo convênio e para com as quais as empresas 

convenentes não se obrigam. 

(4) Anais do 29 Congresso Internacional de !I.edicina de Grupo, Rio de Ja
neiro, 10 a 15 de março de 1973. 

(5) Financiarrento mensal através do pagamento "per capital! fX)r segurado de 
aproximadamente 5% do salário InÍnirro-regianal. 
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Convênios com sindicatos, hospitais universitários, Estados e 

Municipios são outras formas que vêm sendo utilizadas como es 

tratégias descentralizadoras na prestação de serviços ambula

toriais e hospitalares. Até fins de .1977 existiam um total 

de 797 convênios com sindicatos que abrangiam 6,4 milhões de 

beneficiários. Os convênios com universidades aumentaram de 

1 (um) em 1973 para 25 em 1977. Esta mesma tendência crescen 

te caracteriza os convênios com serviços oficiais, os quaisa~ 

mentaram de 11 em 1973 para 107 em 1977. (6) 

A descrição anterior sobre as formas de prestação de serviços 

médico-hospitalares e os dados sobre atendimentos em cada uma 

destas modalidades, nos dão uma idéia da forma como a assis

tência médica está sendo conduzida no sentido da orivatizacão. - . 
Isto fica também evidente quando se analisa o volume de recur 

sos que é distribuido para cada tipo de prestaçRo de serviços. 

Assim, pode-se verificar no Quadro 3.1 que mais de 70% dos 

gastos com assistência médica-hospitalar no periodo 1975/77r~ 

ferem-se a pagamento de serviços contratados com terceiros. 

Conforme procuraremos demonstrar em seguida, a progressivapri 

vatização dos serviços rnédi~o-hospitalares além de se mostrar 

pouco adequada ã consecução de objetivos sociais - na mediá~ 
em que a obtenção dos beneficios passa a depender da capacid~ 

de de pagamento do usuário ou de sua participação regular no 

mercado de trabalho (já que a maior parte das contribuições e.§. 

peciais baseia-se na folha de pagamento das empresas) o que 

limita o potencia~ redistributivo desta política - vêm geran

do um continuo aumento nos gastos com o programa de assistên 

cia médica. 

(6) tNPs - Secretaria de Assistência Médica - Coorc.enação de Convênios. 
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QUADRO 3.1 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS GASTOS COM ASSIST:t;NCIA l1t:DICA POR 

TIPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

I , 
Tipo de atividade 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 

I 

I % próp. % terc. % prop. % terc. Q. --o prop. % terc. 

Assistência hospita- I 
i 

lar (1) I 54,53 76,21 57,37 74,17 53,45 70,0 

I 
Assistência arrbulato I - ! rial (1) 45,46 23,79 42,63 25,83 46,55 30,0 

! 
\ 

I I i % sobre despesa I 
total do Programa I 

I 
Assistência r1édi.- I 

I 
, 

ca (2) 28,72 71,28 I 29,17 70,8.3 26,68 73,32 I I 
I ! . I lO"' 

Fonte: INPS - Apuração percentual de custos das despesas corIen 

tes de 1975. 

Diretoria de Contabilidade e Auditoria. 

(1) Os percentuais indicam a distribuição dos gastos realizados 

entre as atividades hospitalar e ambulatorial, nos serviços 

próprios e de terceiros. 

(2) Os percentuais indicam a distribuição dos gastos por forma 

de prestação de serviço do Programa Assistência Nédica. 
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3.2 - ANÂLISE DO COHPORTAHENTO DA DESPESA NO PERíODO 1970-77(7) 

Os programas de saúde e previdência social - tomados conjun

tamente - desde o. ponto de vista do volume de recursos absor 

vidos (8% do PIB em 1969), têm assumido uma posição de lide

rança dentro da estrutura de gastos do Governo. (8) Esta posi 

ção de destaque, deve-se, em parte à preocupação do governo 

em desenvolver políticas que objetivem um melhor bem estar

social. Estas políticas têm-se traduzido basicamente no au 

mento da intervenção do Estado na economia, com finalidades 

sociais, e na preocupação de reorganizar o quadro institucio 

nal da previdência social. 

O crescimento dos gastos com a Assistência M~dica tem resul

tado numa crescente participação desse subprograma no total 

da receita da previdência social. Assim, conforme podemos 

Verificar no Quadro n9 3.2, a percentagem de recursos da pr~ 

vidência destinados a esse sub-programa atingiu valores pró

ximos de 30% nos últimos anos, a despeito de ter-se verifica 

do uma taxa m~dia anual de crescimento da receita da 

de 15% durante o período 1970/77. 

orde.ll 

(7) Em toda a análise que se segue, as iI1formaçêíes utilizadas refererrrse 
aos recursos, gastos e atividades do INPS, ó:rgão vinculado ao Hinis
tério da Previdência e Assistência Eocial, que durante o p?ríodo ccn 
sideracb deste estudo, 1970-1977, foi a instituicão de administracão 
e execução do sistema geral de previc'lê.ncia sociaÍ. . 

(8) Fernando A. Rezende da Silva, AvaliacÊÍ.o do Setor PÚblico na e<::x::lna!':..i..a 
brasileira, coleção relatórios de pesquisa, (Rio cIe Janeiro: lPErV 
INPES, 1972), n9 13. 
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QUADro 3.2 

INPS - EVOLUÇÃO DA RECEITA Dl\ PREVID~NCIA SOCIAL E 

DEMONSTRATIVO PERCENTUAL DOS RECURSOS DESTINADOS 

AO SUB-PROGRA}m ASSISTÊNCIA MtDICA 

(Cr$ 10 3 de 1970) 

Receita % destinada 

Receita 
do 

Variação % ao Programa 
ano Assistência do ano anterior Nédica 

8.611.149,7 26,01 

9.547.188,7 8.611.149,7 936.039 10,87 23,32 

11.121.022,0 9.547.188,7 1.573.833,3 16,48 21,97 

13.723.159,0 11.121.022,0 2.602.137,0 23,39 22,39 

15.293.156,0 13.723.159,0 1.569.997,0 11,44 21,97 

18.290.846,0 15.293.156,0 2.997.690,0 19,60 24,78 

21.638.965,0 18.290.846,0 2.348.119,0 18,30 29,09 

22.407.886,0 21.638.965,0. 768.921,0 3,55 26,39 

Fonte: Balanços do INPS (Secretaria de Contabilidade e Auditoria) 

A evolução das despesas com Assistência Hédica, poderá ser 

observadas no Quadro n9 3.3, onde pode verificar-se que, com 

exceção dos anos 71 e 77 que apresentam certos decréscimos 

com relação aos anos 70 e 76 respectivamente, os gastos com 

assistência médica têm aumentado de ano para ano, apresenta~ 

do uma taxa média de crescimento de 16% ao ano no período ~ 

siderado, sendo o triênio 74/76 o que apresenta a maior taxa 

de crescimento a qual atingiu 29,53%, em virtude da ênfase d~ 

da a este programa a partir da formulação do plano de Pronta 

Ação e.'ll 1974. 
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QUADRO 3.3 

INPS - EVOLUÇÃO DA DESPESA CO}! ASSIST~NCIA .MtDICA, COM INDICA 

çÃO DO CRESCIMENTO M~Up~ (Cr$ 10 3 de 1970) 

Despesa Despesa do Variação em Variação/ % 
do ano ano anterior Cr$ ano 

2.240.553,54 

2.227.154,29 2.240.553,54 13.399,25 -0,59 

2.444.305,13 2.227.154,29 217.150,84 9,75 

3.073.370,65 2.444.305,13 629.065.52 25,73 

3.361.230,38 3.073.370,65 287.869,73 9,36 

4.533.213,78 3.361.230,38 1.171.983,40 34,86 

6.296.350,28 4.533.213,78 1.763.136,50 38,89 

5.983.849,89 6.296.350,28 -312.500,39 -4,96 

,," 

Fonte: INPS - Balanços dos anos 1970/77. Diretoria de Confa

bilidadê e Auditoria. 

Esta evolução da despesa pode ser vista claramente no Gráfi

co n9 3.1, no qual se observa uma permanente e contínua ele

vaçao da despesa durante o período 71/76. 

A reversão verificada no comportamento da despesa entre os 

anos 76/77 pode ser explicada em parte pela implantação em 

1977 do sistema nacionaç de controle e pagamento de contas 

hospitalares (SNCPCH) pela DATAPREV, instituindo limites ~a 

os valores das internações hospitalares, o que causa umdecrés 

cimo nos gastos médios das internações. Os relatórios de 

operaçao do sistema emitidos pela DATAPREV, comprovam .esta 
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afirmação ao mostrar que cerca de 38% do valor das contas hos 

pitalares apresentadas em 1977, não foram pagos devido a glo
sas nas contas. (9) 

o Quadro n9 3.4, nos mostra ao longo do período 1970/77 a fOE 

ma como vem-se comportando o aumento dos gastos com Assistên

cia Médica por tipo de atividade. Note-se que a Assistência~ 

'bulatorial e a Assistência Médica em geral (10) aumentaram seus 

gastos significativamente em cerca de 283% e 298% respectiva

mente com relação a 1970. 

A Assistência Médico Hospitalar também apresenta aumento em 

seus gastos, passando de Cr$ 1.842 'milhões em 1970 para Cr$ •• 

3.252 milhões em 1977, o que significa um incremento de 119,7% 

neste períõdo, sendo os gastos com a clínica cirúrgica e clí

nica médica os que maior aumento apresentam dentro deste pr~ 

grama com 423% e 163% respectivamente. 

Se verificarmos a participação anual relativa a cada sub-pro

grama na despesa total (Quadro n9 3.5), podemos constatar que 

a partir de 1974 os gastos com assistência hospitalar vem de 

clinando no período, passando de 66% em 1970 para 54% em 1977. 

Em contrapartida, registra~se um aumento nos gastos com assi~ 

tência ambulatorial, os quais, com exceçao de 1973; apresen

tam uma tendência crescente em sua participação na despesa t~ 

tal do programa. Este comportamento acentua-se a partir de 

1975. Devemos ressaltar que embora tenha diminuido a import~ 

cia relativa dos gastos com assistência hospitalar este sub

programa segue consumindo até hoje mais de 50% dos recursos 

alocados para o programa de assistência médica, sendo a clíni 

ca cirúrgica e a clínica médica as especialidades que aprese~ 

tam maior volume de gastos. 

(9) FGV /BBI'\P /lliPS - Relatório final de pesquisa sobre custos e l:::eneficios 
da Assistência l',lédica Hospitalar - Quadro 1.11. 

(10) te acordo can a funcional programática, assistência m3dica em geral é 
o centro de custo ccntábil onde se registram os gastos can convênios 
qm JX'ssam ser identificacbs caro arrbulatoriais. 
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G RAFICO 3 .~ 

.. , 
EVOLUCOES DAS DESPESAS NO PROGRAM A ASSISTENCIA MEDICA 

1970-1977 - (PREç:OS DE 1970) 

MILHÕES CrS 
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FONTE: INPS- BALANÇOS DOS ANOS 1970/77. DIRETORIA DE CONTABILIDADE E 

AU DI TORIA. 
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QUADRO 3.4 

ASSIS'tf.NCIA HOSPI'mIAR 

CL1J:Uc.l\ ~lliDICA 

CLíNICA CIRÚRGICA 

OBS'l1:.'l'RÍCII\ 

PSICUIATHIA 

TISIOThU-:-nrlx:;ICA 

JI.5SIS'I'LNCLZ\_ MlliL'IATORIAL 

ASSIs:rtNCIA !1LDICA EM GEPAL 

AD:mHSTPAcl.a ESPEC. DE 
ASSIS'IfNcrÁ r'~DICA 
ot..'TR,iS 

niCCSTRIA FAR-1A.c::W:rICA 

Fi\Pr1ÃCIA 

PARTICIPAÇÃO NO PNS 

TOTAL 

1970 

QUADRO DEHONSTRATIVO DAS DESPESAS DE ASSIST~NCIA'M1!:DICA 
POR ATIVIDADE (Cr$ 10 3 de 1970)+ 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

1.482.660,781.452.443,28 1.539.636,26' 1.954.957;21 '2~112~759;46' '2~674~209,34 3.616.548,97 3.252.509,J 

388.960,10 

613.515,33 

214.561.58 

179.244,28 

86.379.49 

583.268,64 

73.484,55 

49.877,43 

51.262,14 

18.312,35 

28.149,79 

4.800,00 

376.838,43 

566.580,53 

243.069,47 

183.537,65 

82.417,20 

608.932,70 

83.156,37 

46.566.00 

36.055,94 

11.804,44 

24.251,50 

409.439,38 

612.859,44 

252.786,97 

187.249,41 

77.301,06 

696.328,25 

113.313,84 

53.027,28 

41.999,50 

17.734,38 

24.265,12 

581. 784,93 

776.578,14 

299.613.54 

200.576,88 

96.403,72 

844.756,10 

169.722,04 

65.025,28 

38.909,87 

9.255,24 

29.684,63 

611.875,85 798.076,31 1.173.032,50 1.024.369,( 

892.906,49 1.152.768,30 1.532.191,00 1.366.101,~ 

323.789,46 364'.400,18 475.695,67 469.813,( 

192.519,02 250.649,57 322.698,48 314.099,E 

91.668,64 108.314,99 112.931,32 78.125,1 

950.969,57 1.489.514,20 2.196.109,10 2.232.501,J 

174.238,24 

85.751,08 

37.512,03 

37.512,03 

173.159,43 

128.213,80 

68.117,01 

68.117,01 

270.195,70 

143.520,19 

69.976,32 

69.976,32 

292.709,S 

134.583,S 

71.545,f 

71.545,e 

2.240.553,54 2.227.154,29 2.444.305,13 3.073.370,65 3.361.230,38 4.533.213,78 6.296.350,28 5.983.849,8 

FONTE: INPS - B~~ANÇOS DOS ANOS 1970/77. DIHETORIA DE CONTABILIDADE E AUDITORIA 

+ Os fatores para converter as séries de valores de cruzeiros correntes, a preços de 1970, foram fixados de acor 

do com a coluna 2 da Revista Conjuntura Econômica, vo1s. 23, 26, 32, n9 1 12/1969, 2/1972 e 1/1978 da F.G.V. 

Bases 1965-67 = 100. 

.t:. 

.t:. 
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QUADRO 3.5 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE CADA ATIVIDADE NA DESPESA TOTAL 

COM ASSIST~NCIA MÉDICA. ANOS 1970/77 

-----
ATIVIDADE 

a) ASSIST~NCIA HOSPITALAR 

- CL1NICA MtDICA 

- CL1NICA CIRÚRGICA 

- OBSTETRíCIA 

- PSIQUIATRIA 

- TISIOPNEUMOLÓGICA 

b) ASSIST~NCIA AMBULATORIAL 

c) ASSIST~NCIA ~DICA EM GERAL 

d) ADMINISTRACÃO ESPEC. DE ASSIST. 
MtDICA . 

e) OUTRAS 

- FARMÁCIA 

- INDOSTRIA FARMAC~UTICA 

- PARTICIPAÇÃO NO P.N.S. 

T O T A L 

1970 
% 

66,17 

17,36 

27,38 

9,58 

7,99 

,3,86 

26,03 

3,28 

2,23 

2,29 

1,26 

0,81 

0,22 

1971 
% 

65,22 

16,92 

25,44 

10,92 

8,24 

3,7 

27,34 

3,73 

2,09 

1,62 

1,09 

0,53 

1972 
% 

62,99 

16,75 

25,08 

10,34 

7,66 

3,16 

28,49 

4,63 

2,17 

1,72 

0,99 

0,73 

i973 
% 

i974 
% 

1975 1976 
% % 

1977 
% 

63,60 62,86 58,99 57,43 54,33 

18,92 18,20 17,60 18,63 17,11 

25,26 26,56 25,43 24,33 22,83 

9,75 

6,53 

3,14 

9,64 

5,73 

2,73 

8,04 7,56 7,85 

5,53 5,12 5,24 

2,39 1,79 1,30 

27,49 28,29 32,86 34,87 37,34 

5~52 5,18 3,82 4,29 4,89 

2,12 2,55 2,83 2,27 2,25 

1,27 1,12 1,50 b11 1,19 

0,97 1,12 1,50 5,11 1,19 

0,30 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 

FONTE: INPS - Balanços dos anos 1970/77. DIRETORIA DE CONTABILIDADE E l\.UDI'rORIA oi:>. 
V1 
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EXAME DE ALGUMAS CAUSAS QUE AFETAM A EVOLUÇÃO DOS GASTOS 

COM A ASSIST~NCIA HtDICA . 

., As hipóteses que podem ser levantadas para explicar o cresci

.. mento dos gastos incluem: ,.., 
~ a) o crescimento nos atendimentos; 

.. b) o aumento no custo médio do tratamento; 

- c) mudanças na composição dos casos atendidos pela previdência; 

.. d) mudanças na forma de organização da produção dos serviços • .. 

.. Os parágrafos seguintes reunem algumas informações prelimina

.. res sobre esses fatores, com base em dados agregados constan

.. tes de publicações do antigo INPS. Uma análise mais detalhada .. será desenvolvida no capítulo seguinte a partir de dados para 

• uma amostra de hospitais, especialmente levantados para pesqui 
• sa sobre custos e benefícios da assistência médica desenvolvi-.. 

da pela Escola Brasileira de A~~inistração Pública em convênio • com o INPS • .. 
• 
• 3.3.1 - A expansao dos atendimentos 

., 

., Parte do crescimento dos gastos com assistência médica pode ~ 

.. explicado pelo aumento da população orevidenciária e a conse-.. 
quente necessidade de expansão dos serviços. Assim, pode-se 

constatar por exemplo, que os serviços ambulatoriais, ao longo .. 
do período 70/77, apresentam um incremento no número absoluto ... 

.. de pessoas atendidas, o qual passou de 80,4 milhões em 19 70 p~ 

.. ra 367,7 milhões em 1977, o que significa um aumento de 357% no 

número de atendimentos. (11) ., .. .. .. .. 
.., 
., .. .. 
• .., 

(11) INPS - Boletim Estatístico Mensal de J.bvimento Arrbulatorial (DP-53) e 
de Aoampan~nto de Convênios (DP-54) . 
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Deve-se ressaltar, que as consultas médicas sao o tipo de es 
~ 

peciaU.dade ambulatorial, no qual se apresenta o maior numero 

de pessoas atendidas, sendo responsável em média por mais de 

50% dos atendimentos registrados, durante o período 70/77. 

o número de internações hospitalares, durante o período que 

estamos considerando, passou de 2,9 milhões ~~ 1970 para 6,8 

milhões em 1977, o que significa um incremento de 134,4% no 

número de internações, sendo a clínica médica, a clínica ci

rúrgica e a clínica obstétrica as especialidades que aprese~ 

tam em média mais de 90% das internações, das quais, em 1977, 

93% foram realizadas nos serviços de terceiros (contratados 

e convênios). (12) 

Os dados referentes à distribuição dos atendimentos tambémr~ 

fletem os resultados da política de transferir ao setor pri' 

vado a maior parcela de responsabilidade pela prestação dos 

serviços. Verifica-se, no Quadro n9 3.6, que a partir de 1977 

a assistência ambulatória apresenta o maior número de atendi 

mentos nos serviços de convênios os quais forafl responsáveis 

por 48,6% do respectivo total, ficando 26,74% para os contra 

tados e 24,66% para os próprios. Este fato parece que marca 
,.0· 

o fim de uma tendência que sempre se apresentou nos anos'a,n-

teriores, qual seja a assistência ambulatorial se desenvol

ver preponderantemente via serviços próprios. 

Com relação à assistência hospitalar, podemos verificar que 

é insignificante a participação dos hospitais próprios dura~ 

te o triênio de 1975 a 1977, os quais foram responsáveis por 

cerca de 3% das internações. Permanece desta forma a predo

minância na prestação da assistência hospitalar, de utiliza

ção da rede privada, onde os serviços contratados sao respo!!, 

sáveis segundo dados do triênio 75/77 por mais de 90% do nú 

mero de internaçõe~, ficando só uma média de 5,8% para os 

convênios. 

(12) INPS - Boletim Estatístico ele Resuno do l·bvi.mento Nosocanil e de 
Acorrpanhamento de Convênios. 
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Os convênios como se pode observar nos Quadros 3.6 e 3.7, re 

presentaram em 1977, 48,6% do total de atendimentos ambulato

riais e 6,5% das internações hospitalares. Em 1975,foram re~ 

lizadas 37,6% milhões de consultas ambulatoriais sob forma de 

convênios, passando para 178,6 milhões em 1977, o que repre

senta um aumento de 37,5% no número de consultas em ambulató 

rios. Este acréscimo extraordinário dos atendimentos ambula

toriais nos serviços de convênio, a partir de 1975, faz que 

esta atividade que antes era prestada em sua maior parte nos 

serviços próprios, passe a ser desenvolvida preponderantemen

te através das entidades convenientes, as quais, já em 1977 

sao responsáveis por 48,6% do total de atendimentos ambulato

riais. 

No movimento hospitalar, embora o crescimento de atendimento 

não seja tão significativo como no ambulatorial, durante o 

triênio 75/77 o percentual médio de atendimento sobre o total 

de internações é de 5,8% o que coloca por cima das internações 

nos serviços próprios que só respondem para o mesmo triênio 

por 3,06% das mesmas. 

A prestação de serviços sob· forma de convênios como pode qb
servar-se vem crescendo progressivamente durante os último·~· 
anos. Segundo dados da Coordenação de Convênios da Secreta

ria de Assistência Médica do INPS, existiam até 31 de dezerrbro 

de 1977, 5.922 convênios. (13) 

Segundo dados da mesma Coordenação os 4.929 convênios com em

presas abrangiam 1.760.864 empregados, que com seus depende~ 

tes perfazem o total aproximado 4.450.218 beneficiados, ou se 

ja, cerca de 6% do total da população previdenciária a mesma 

época (77 milhões). 

(13) - 63 convênios estaduais e federais, 44 can prefeituras municipais, 
4.~29 cem errpresas, 797 can sindicatos e 25 can universidade. 



ESPECIALID.ADE 

Consul tas Médi-
cas 

Consultas e Ser 
viços Ocbnto1õ=" 
giros 

Serviços Comp1e 
nentares 

EY..ames Hadiográ 
riros 

Exarres de Labo-

TOTAL 

l,2Ul\.Ul<U .j. b 

BP~.SIL: EVO~UÇÃO ABSOLUTA E PERCENTUAL DO ATENDIMENTO AMBU~TORIAL 
COM INDICACAO DO TIPO DE ATENDIMENTO E DA FORMA DE PRESTACAO DO 
SERVIÇO, NO TRI~NIO 1975/77 " 

1 9 7 5 1 9 7 6 1 

Total de atendi- % % % 
'Ibtal de aten Total de aten 

!rentos a"bulato- Próprios Contra- Convê- dimentos arrbu % % 
Convê 

d:Lrnentos ambu 
riais 1atoriais Próprios Contra 1atoriais -

t_é!OOS nios 
. 

tagos nios 

82.369.197 59,62 18,34 22,04 105.477,691 49,9 26,3 23,8 207.089.910 

20.009,459 39,65 16,49 43,86 28.905,,654 27,39 32,72 39,89 64.475,937 

31.955.659 46,57 33,67 19,~6 42.743,304 40,36 38,61 21,0' 50.422.796 

8.039,984 26,51 61,74 11,75 10 .893~043 20,22 65,81 13,97 11.635.927 

25.751,862 28.76 57.72 13,52 35.l36,012 19,75 66,15 14,1 34.109 .. 290 

168.126,161 48,45 29,14 22,41 223.155~704 38,99 37,70 23,31 367.733,86C 

FDNTE: - Boletim EstatIstioo Mensal de Movim:?nto Ambulatorial (DP53) e de Acompanhamento de Convênios (DP54). 

9 7 7 

Próprios Contra 
taoos-

25,88 16,72 

14,93 21,60 

35,81 42,90 

19,82 63,11 

20,86 61,02 

24,66 26,74 

Convê· 
nios 

57,4 

63,47 

21,29 

17,07 

18,12 

48,6 

~ 

\O 
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-

QUADRO 3.7 

EVOLUÇÃO ABSQ.LUTA E PERCENTUAL DO NOHERO DE 
INTERNAÇÕES HOSPITALARES, COM INDICAÇÃO DO 
TIPO DE CLíNICA E DA FORtm DE PRESTACÃO DO 
SERVICO, NO TRI~NIO 1975/77 . 

1 9 7 6 

- - -- . - -- - - - - - - -" ... ----- --- . -.- ._---.-. - ----- ---_._---_ .. 
C ,íNICA Total de In- % % % Total de In- % % % 

i temaçees Próprios Contra- Com,-ê- tem ações Próprios Contra- convê-
\ hcspitalares taàos nios hospitalares tados nios 

--

:lica 2.539,612 I 0,99 94,29 4,72 3.305~571 0,73 94,03 5,24 

C rúrgica 1.162.005 7,79 85,74 6,47 1.444.829 6,13 87,13 6,74 

Ob stétrica I 1.390,584 4,43 90,58 4,99 1.651",979 3,53 89,89 6,58 

P squiátrica! 251.104 - 97,38 2,62 294,:983 - 98,46 1,54 

. I 
I I slopneU!í2 I 

41,731 I ;}ica 10,43 80,64 
I 

8,93 45,193 10,49 80,76 9,12 
, I I 

1.702 1100,00 

I 
2 .. 013 I 

I ro1ógiça - - i 100,00 - -
I I i 

T 

On 

I I I I 

I I I 
5.386.738 : 

i 
2,64 j 5,75 i ~ O T A L 3,41 .91,49 I 5,10 6.744r,658 i 91,61 

. I I I . i I I ! t ! 

.. ---------------------'---------, -

Total de In-
ternaçôes 
hospitalares 

3.285 .. 170 

1.385,698 

1.856,037 

320.734 

43.536 

2.675 

6.893,850 I 
FCNTE: - Boletim Estatístioo do ResUlTO do MJVllnento Noscxxmia1 e de Acompanhamento de Convênios. 

1 9 7 

% % 
Próprios Contra 

tacbs-

0,84 93,50 

8,78 83,53 

3,29 88,71 

- 98,46 

12,83 71,47 

100 -

3,13 90,28 

7 

% 
Convênios 

5,66 

7,79 

9,00 

·1,54 

15,70 

-

6,59 

111 
o 

. 
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3.3.2 - Aurrento nos 'gastos 'médios 'dos 'a.tendimentos 

o aumento no gasto médio dos atendimentos pode ser observado 

no Quadro n9 3.8 que nos mostra a evolução da despesa média 

por paciente dia durante o período 1971/76 por tipo de c1íni 

ca. 

QUADRO 3.8 

INPS - SECRETARIA DE PLANEJAJillNTO -COORDENAÇÃO ESTATíSTICA: 

EVOLUÇÃO' DO GASTO POR DOENTE/DIA 

(VALOR EH CR$ de 1977) 

~ 1971 1972 
CLÍNICAS 

1973 1974 1975 1976 

Médica 231,31 198,59 253,01 244,57 235,65 270,03 

Obstétrica 425,13 412,63 457,32 451,08 429,52 463,00 

Cirúrgica 608,75 597,76 734,06 758,23 765,01 816,33 

Psiguiatria_ 101,66 9~,97 107,25 100,01 113,18 125,52', 

Tisiologia 138,58 131,44 153,98 105,74 193,58 209,66 

T O T A L 298,00 ~88,00 341,10 331,90 347,40 376,90 

Fonte: Balanços gerais do INPS e boletins estatísticos de movimento 

nosocomial (DP-34) e de acompanhamento de convênios (DP~54) 

Observe-se que a despesa média total por paciente dia, apr~ 

sentou uma taxa média anual de aumento de aproximadamente 5% 

durante o período 71/76. As clínicas médica, obstétrica e 

cirúrgica, aumentaram seus gastos médios por paciente dia em 

cerca de 1,2 vezes, crescendo também a uma taxa média anual 

de cerca de 5%. 
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No que se refere a variações nos gastos médios com a assistêg 

cia tisiopneumo1ógica podemos dizer que, embora a participação 

anual relativa dos recursos destinados a esta clínica tenha 

dimi~uido ao longo do período 1970/77 C14 } - passando de 3,8% 

em 1970 para 1,3% em 1977 - os gastos médios por atendimento 

tisiopneumo1ógico vêm aumentando significativamente nos últi

mos anos. Assim, verifica-se no Quadro n9 3.8 que durante o 

triênio 74/76 o gasto por doente dia nesta clínica aumentou a 

uma taxa anual de aproximadamente 45%,passando de Cr$ 105,74 

em 1974 para Cr$ 193,88 em 1975 e finalmente para Cr$ 209,96 

no ano de 1976. 

o crescimento do gasto por paciente dia apresenta resultados 

diferente quando é desagregado por tipo de prestação de servi 

ço. Assim, pode observar-se no Quadro n9 3.9 que os gastos 

médios com paciente dia nos hospitais próprios apresentam uma 

:taxa de incremento anual de cerca de 18%, passando de Cr$522,11 

em 1971 para Cr$ 1.339,5 em 1977, enquanto que nos hospitais 

Contratados o Gasto Médio da Previdência Social por Paciente 

Dia apresenta crescimento pouco significativo. 

A evolução do gasto por paciente-dia, nos hospitais próprios 

e contratados, anteriormente mencionada, pode ser vista clara 

mente no Gráfico n9 3.2, onde se verifica que a curva de gas

to por paciente-dia nos hospitais próprios cresce de formamais 

rápida que a referente dos hospitais contratados. 

3.3.3 - As modificações na comoosição de casos 

Outro fator que explica, em parte, '0 incrernen to nos gastos can 

a assistência médica, é o aumento do número de atendimentosem 

clínicas de custo mais elevado. Observe-se no Quadro n9 3.7 

(14) Ver Quadro n9 3.5 
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que as clínicas que apresentaram maiores incrementos no núme 

ro de internações durante o triênio 75/77 forma: ala clínica 

obstétrica que aumentou seus atendimentos de 1,3 milhões em 

1975, para 1,8 milhões em 1977, representando um aumento de 

cerca de 38%; b) a clínica cirúrgica que durante este mesmo 

período passou de 1,16 milhões em 1975 para 1,38 milhões era 

de atendimentos em 1977; e c) a clínica médica aumentou cer~ 

ca de 35%. Suas internações, evoluindo de 2,5 milhões em 

1971 para 3;.2 milhões em 1977. Este acréscimo no número de 

atendimentos de casos mais caros, que explica, em parte, o 

aumento dos gastos com a assistência médica, conforme é com

provado no capitulo seguinte de an~lise dos custos dos servi 

ços hospitalares. 

3.3.4 - A contratação dos serviços e as dificuldades de con

trole 

Viu-se nos itens anteriores que um fator ponderável para a 

explicação do aumento real dos gastos com assistência médico

hospitalar da Previdência Social nos últimos anos é a expan

são exponencial do número de atendimentos. Se acrecermos a 

isto o fato de que cada atendimento médico-hospitalar de be

neficiário da Previdência é cobrado individualmente através 

de uma conta hospitalar e que esta conta inclui, apenas no 

tocante os serviços hospitalares cerca de 24 ítens, não é di 

fíci1 imaginar a complexidade que assume a tarefa de controle 

e pagamento de serviços médiCO-hospitalares, prestados à Pre 

vidência Social pelo setor hospitalar privado. Na verdade, 

o crescimento da assistência médica no âmbito da Previdência 

Social resultou num aumento do número de contas hospitalares 

passando este de 60.000 contas anuais para cerca de 600.000 

contas mensais num período de 10 anos. (15) 

(15) Cf. Infonne nw.1PS n9 032, Assessoria de Can1.lnicação Sociál, ACS -
12.05.78 
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QUADRO 3.9 

EVOLUÇÃO DOS GASTOS M:t:D.IOS POR PACIENTE-DIA 

NOS HOSPITAIS CONTRATADOS E PR6PRIOS 

DESPESA 
(1) 

7.111.732 

7.487.346 

9.429.165 

9.930.567 

11~993.577 

16.689.284 

14.669.838 

1971 - 1977 

(Cr$ 10 3 DE 1977) 

CONTRATADOS 

PACIENTE DIA GASTO 
M~DIO 

28.865.159 246,48 

.31.620.105 236,80 

33.142.202 284,50 

34.901.545 284,53 

42.161.241 284,47 

51.342.616 325,06 

55.074.213 266,36 

DESPESA 
(2) 

693.697 

786.658 

1.076.773 

1.423.402 

2.377.662 

2.746.049 

2.809.145 

FONTE: - Balanços Gerais do INPS - 1971/1977 

- Boletins Estatísticos do INPS 1971/1977 

(1) Compreende Despesas c/ Terceiros + Exerc. Anteriores 

PR6PRIOS 

. ~ 
p? ACIENTE DIl 

1.328.630 

1.304.659 

1.380.760 

1.495.918 

1.776.470 

1.769.804 

2.097.075 
I 

(2) Total de Despesa com Assistência Médica Hospitalar - Menos (1) 

GASTO 
M:t:DIO 

-
522,11 

602,96 

779,84 

951,54 

1.338,39 

1.551,62 

1.339,50 

(J1 
(J1 
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A revisão deste volume de contas era feita manualmente até 

1976 empregado entre mais de 1.000 pessoas, das quais, cerca 

de 500 médicos encarregados da revisão t~cnica. Não obstante 

já nessa oportunidade esse número era considerado insuficie~ 

te, sendo a necessidade real de pessoal estimada em cerca de 

3.000 pessoas, das quais cerca de 2.000 deveriam 'ser médicos. 

O Quadro 3.10 ilustra o diagnóstico das necessidades de pes

soal realizado em 1976. 

A defasagem existente seria responsável pelos atrasos obser

vados nos pagamentos à rede hospitalares, que vinha receben

do'os valores de suas faturas em um prazo que variava de 30a 

120 dias. 

Dessa forma o INAMPS decidiu desenvolver e implantar conjun

tamente com a DATAPREV (Empresa de Processamento de Dados da 

Previdência Social) um sistema de controle e pagamento das 

contas hospitalares baseado no processamento eletrônico de 

dados. Este sistema, implantado definitivamente em 1977,pr~ 

punha-se a solucionar o problema do atraso na revisão das ooI!.' 

tas hospitalares bem como liberar pessoal médico e adminis

trati vo dessas atividades.· As metas do novo sistema eram "p~ 

gar as contas hospi ~alares no prazo de 30 dias e utilizar'C:eE. 

ca de 700 pessoas em tarefas auxiliares de serviço, das quais 

apenas 450 médicos, bem menos, portanto, do nlÍ!'1lero existente 

já em 1975. 

No entanto, o funcionamento do sistema em seu primeiro ano 

de operaçao mostrou uma realidade bastante diferente. Os 

atrasos no pagamento permaneceram praticamente nos mesmos ni 
veis, bem como a utilização de pessoal auxiliar para a revi

sao. 

Certas rotinas, fundamentais para a operacionalidade do sis

tema, como a Reclamação de Diferenças de Pagamento (RDPs) ti 

veram s'érios problemas para entrar num ritmo normal de fund.o 

namento, ameaçando comprometer algumas metas do si stema. 



QUADRO 3.10 

DIAGNÓSTICO DA NECESSIDADE DE PESSOAL PARA 

O CONTROLE DE PAG~mNTO DAS CONTAS HOSPITALARES 

---~~~ ---- ----------------------

SITUAÇÃO ATUAL EM 1975 PREVISÃO-PARA 1976 

Pessoal ExisteIlte na Capital Pessoal Necessário Pessoal Necessário 

Crntas r,rnsais Revisores Revisores Revisores Revisores Contas Mensais a Processar Revisores Revisores 

Pro02ssaàas Técnicos iAduinistrativos Técnicos JI.àroinis- Técnicos Adminis-
trativos trativos 

610.000 1.904 854 700.000 2.188 970 
------ - -- -----

534 I 573 
---- -- - -- - - ---- - --- _ .. - -- -~--_._--

L--___ -- - ~-~---~ -- -- -- ~- ---- ~----~----

FONTE: MPAS, INPS, "Sistema Nacional de Controle e Pagamento de Contas Hospitalares - ProjetoU - Rio de 

Janeiro, 1976. 

UI 
-..J 
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A descrição do SNCPCH e a análise de seu desempenho no período 

de janeiro de 1977 a setembro de 1978, pode ser visto com mai,9. 

res detalhes no capítulo 111 do Relatório Parcial da Pesquisa 

sobre custos e beneficios realizada pela EBAPJINPS. No entanto, 

p'ara melhor compreensão da problemática do controle das contas 

hospitalares, alguns aspectos mais importantes de desempenho 

do sistema de controle e pagamento de contas são discutidas a 

seguir. O Quadro n9 3.11, por exemplo, mostra que durante o 

ano de 1977, pouco mais de 60% do valor total das contas apre

sentadas pelos hospitais foram pagas, em contraste com·uma me 

ta estabelecida em 78%. Esta defasagem deveu-se principalmente 

ao problema das RDPs citado anteriormente, além de um grande 

número de contas rejeitadas por não atenderem ~s especificaçõ~s 

do sistema. Já no período de janeiro a setembro de 1978 o per

centual de pagamento elevou-se para 73%, indicando um funciona 

mento mais ajustado dos diferentes elementos do sistema, incl~ 

sive a própria rede hospitalar que neste período já estava mais 

adaptada às eXigências do novo sistema. No tocante ao número 

de contas conferidas o sistema atendeu ao longo do período de 
-janeiro de 1977 a setembro de 1978 cerca de 600.000 por mes,em 

média como comprovam os quadros 3.12 e 3.13, cumprindo, por es 

te lado, as metas estabelecidas. 

Apesar da razoável melhoria do desempenho observado já no se

gundo ano de funcionamento do sistema, este está ainda longe 

de ser considerado a solucão oara os oroblemas de controle e 
> - ~ 

xis tentes atualmente devido ao volume e complexidade das con

tas. Na verdade, o sistema mec~nico de revisão de contas ape

nas adia, de urna etapa, os problemas existentes anteriormente 

com a revisão manual. Assim, sempre que a conta hospitala~ a 

presente algum valor ou quantidade acima dos parâmetros estabe 

lecidos pelo sistema, ele será separado para revisão manual. 

Devido ao grande número de itens que compõem a conta a probabi 

lidade de erros é bastante grande, como comprovam os quase 45% 

de contas com diferenças ou rejeitadas, em comparaçao com uma 

meta de 33%. Isto explica o grande número de pessoas, inclusi

ve médicos, ainda trabalhando na revisão de contas, bem corno 

as reclamações de atraso de pagamento, por parte dos hospitais. 



QUADRO 3.11 

RESUMO DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE CONTAS E COMPARAÇÃO COM AS METAS 

% de contas rejeita- cantas pagas inte- contas pagas can diferenças das gralmente 

% do to- % da qu~ % em relação ao tQ % ern relação às cm 
tal apre- tidade tal apresentado tas processadas 
sentado processa-

períooo Quantidade Valor da 
quanti~ valor (a- quantid,5, valor (a-
de penas das penas das 

diferen- diferen-
ças nao ças nao 
pagas) pagas) 

1977 15,28 20,95 45,89 54,16 38,83 17,17 45,84 21,72 

19 tr.i.mêstre 78 7,68 11,56 55,67 60,30 36,65 17,40 39,70 19,68 

r aneiro/Sete.rrbro 7,33 10,28 55,92 60,35 36,75 16,77 39,65 18,69 18 . 

1ETAS 5% 8% 66,5% - 28,8% 13,8% - -
-------- -_ .. _-- --- -~_. -~ --- L- _____________ L __ 

~ 

ThlTE: HPAS, DATAPREV ~ Relatórios Di versos 

valores pagos 
(integral e c/diferença 

% do valor 
total apre-
sentado 

.61,88 

71,04 

72,95 

78,2% 

% do valar 
processado 

78,28 

80,32 

81,31 

-

lJl 
1.0 



QUADRO 3.12 

QUlillRO DE QUANTIDADES: Contas Hospita1ares/1977 

(A) (B) CC) (D) (E) (F) (G) (H) 

Total de Total de % do Total de % do Total de % do % do total 

oontas oontas total oontas total oontas total de oontas 

apresen- process~ rejeitadas pagas inte processadas 

tadas da gralmente (F/B) 

7.214.691 6.111.979 84,72 1.102.712 15,28 3.310.691 45,88 54,16 

FONTE: .HPAS, DATl\PREV, Relatórios Diversos. 

(I) (J) 

Total de % éb 
'contas . total 
pagas c/di 
ferenças 

2.801.288 38,82 

(K) 

% do Total 
de contas 
processadas. 
1/ 

45,84 

0"1 
o 



(A) (B) . (C) . . . (O) ........ 

Total de Total de % do Total de 
Contas contas total contas 
apresen- apresen- reservadas 
tadas tadas 

22.338 5.024.960 92,67 397,378 

FOmE: r1PAS, DATl>.PPEV, P.elatórios Diversos 

QUADRO 3.13' 

Contas Hospitalares - Jan/Set. - 1978 
Quantidades 

. (E) ....... (F) ......... (G) .......... (H) ........... (I). .......... (J) .... 

% do 'Ibtal de % do % do total Total de % ao total 
total ccntas total de contas contas (I/A) 

pagas .Í!!. (F/A) !=,rocessa- pagas com 
tegralrnen das diferença 
te 

(F/B) 

. . . . ......... , 

7,33 3.032.427 55,92 60,35 1.992.533 36,75 
............. . . . . . . 

(K) 

% do total 
de contas 
processadas 

(I/B) 

39,65 

'" ..... 
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Esses fatos evidenciam que o problema de controle de pagame~ 

to do volume atual dos gastos com assistência rnédico-hospit~ 

lar com as formas de remulleração atualmente adotadas, não p~ 

de ser resolvido simplesmente com a adoção de um sistema de 

controle baseado na mecanização e velocidade de processamen

to. A complexidade do controle é inerente ao pr6piio sistema 

de c.ontratação dos serviços e mecanismos de remuneração, co!!!, 

plicando-se ainda mais pelo volume crescente de atendimentos 

realizados. 

Dessa forma, observa-se que o crescimento dos gastos devido 

a àmpliação dos atendimentos associado ao sistema adaptado~ 

~a remuneração dos serviços médico-hospitalares, resulta 

num aumento exponencial das dificuldades de controle, o qual 

onera os próprios serviços que são alvo do controle de, pelo 

menos, duas maneiras: o próprio custo direto da atividade de 

controle, representado pelo pagamento de pessoal especializ~ 

.. do, compras de equipamentos, etc, e um custo indireto causa 

., 

., 

., .. ., 

., ., .. 
., 

., 

., 

.. 

.., 

--

do por atrasos no pagamento ou glosas, necessidade de pessoal 

especializado nos hospitais para atender a esta atividade 

etc. Estes custos serão, provavelmente transferidos para a 

Previdência, quer seja na forma de cobrança de mais serviçbs 

quer seja através d~ dininuição da qualidade do atendimento . 

3.4 - CONCLUSÕES 

Da análise anterior sobre a evolução dos gastos com assistên 

cia médica do exame de algumas causas que afetam a evolução 

dos mesmos, pode-se concluir que a evolução real dos gastos 

com este subprograma encontra duas explicações principais: a 

expansao do número de atendimento e o aumento nos gastos per 

capita nas diferentes modalidades de atendimento • 
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Com relação ã expansao do número de atendimentos,verifica-se 

que em termos quantitativos a assistência médica vem aprese~ 

tando nos últimos anos elevadas taxas de crescimento. O au

mento nos atendimentos reflete não só o acréscimo da popul~ 

ção beneficiária como também a própria política definida no 

Plano de Pronta Ação (PPA) , que objetiva melhorar a prestação 

de serviço~ médicos aos segurados • 

Quanto aos gastos médios por paciente/dia, pode-se constatar 

que aumentaram a uma taxa anual de aproximadamente 5% no p~ 

ríodo 1971-76, aumento este que se e~plic&, em parte, pelo 

possível incremento no custo das consultas ambulatoriais e 

das internações hospitalares. 

No próximo capítulo é examinado mais detalhadamente o pr~ 

blema dos custos hospitalares, objetivando identificar alguns 

fatores que expliquem o seu crescimento . 
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4. ANÁLISE EMPLRICA DOS 'CUSTOS HOSPITALARES 

4.1 -·INTRODUÇÃO 

O presente capítulo contém uma análise dos custos da assis

tência médico-hospitalar, com o propósito de identificar al 

guns fatores que expliquem o comportamento dos custos, e o 

efeito dos mesmos nos gastos com os serviços hospitalares • 

.. O estudo de custos será realizado em função do custo médio , 

~ segundo as dimensões paciente-dia e por caso, de tal forma 

.. .. .. .. 
• ., 

., 
• ., 
., .. .. .. .. ., 

que se espera verificar efeitos de variação no custo 

dos serviços hospitalares em função: 

a. - Do tamanho dos hospitais e do volume de prestação 

médio 

de 

serviços. Assim é de se esperar que o custo médio da presta

·ção dos serviços médico-hospitalares diminua quando aumenta 

a taxa de ocupação dos hospitais ou se considerem hospitais 

de maior capacidade instalada . 

b. - Da composição dos casos, de tal forma que aqueles hospi 

tais que apresentem concentração de ,casos que requerem trata 

mentos mais caros, apresentem custos médios maiores. Vale a 

pena notar que iremos considerar como hospitais especializa

dos aqueles onde se pratica o atendimento psiquiátrico e ti 

siopneumológico. Nos hospitais gerais o atendi~ento médico 

se encontra diversificado em mais de um tipo de clínica (mé 

dica, cirúrgica, obstétrica ou pediátrica), sendo que a pro

porção de casos que se apresenta nos hospitais gerais entre 

as diferentes clínicas explica uma considerável parcela dos 

custos dos serviços médicos que são prestados nesta categada 

de hospitais. Ademais, os hospitais especializados em psi

quiatria e tisiologia, apresentam taxas de permanência bas

tante elevadas e tipos de tratamento especIficos, razões pe

las quais este tipo de hospital não poderia ser analisado jU!! 

• tamente com os hospitais gerais, já que se correria o risco 
., .. 
-
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de nao se observar, com a necessária acuidade, a verdadeira 

estrutura dos custos da assistência médico-hospitalar. 

c. - Da politica de compra e dos preços dos insumos utiliza 

dos na prestação dos serviços hospitalares. 

d. - Da forma de produção dos serviços hospitalares(PGblic~" 

Privada, Beneficiente, etc) refletindo diferenças na produ

tividade e na eficiência operacional decorrentes de fatores 

institucionais. 

o presente trabalho teve corno base" os dados relativos a urna 

amostra de 69 hospitais da rede contratada" e a 12 hospitais 

da rede própria localizados em áreas urbanas dos Estados de 
- . (16) Sao Paulo e Rl0 de Janeiro. Foram ainda utilizados para 

efeitos de comparação informes disponiveis de alguns estWbs 

anteriores feitos pelo ex-INPS e o CIP. 

4.2 - COMENTÁRIO SOBRE ALGUNS ESTUDOS EMPíRICOS DOS CUSTOS 

HOSPITALARES 

Nos Gltimos anos, os estudos desenvolvidos no campo da SaGde 

vêm dando especial atenção à análise dos custos dos servi

ços hospitalares. Assim, tcmerros à guisa de exemplo as contri 
buições de JUDITH AND LESTER LAVE(17)e H.S. FELDSTEIN(18) , 

(lG FGV /EBAP /INPS - Relatório Final da pesquisa de Custos e Beneficios 
da assistência rrédicn-ha>pitalar - 1979 • 

(17) Judith R. Lave and Lester B. Lave~ "Hospital cost functiàns. In: 
The Americarn Economic Review. June 1970. 

(18) N.S. Feldtein, "Ecxnanic Ana1ysis for Health Service Efficiency, 
AHSTERDAM, 1967 • 
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.. d - ~ ,os primeiros preocupa os com estimar uma funçao de custo me .-
dio dos serviços médico hospitalares, tendo em conta alguns .. 
fatores explicativos, tais como: o tamanho, a taxa de ocupa.. 

--
ção, a natureza do/hospital, etc. Feldstein, preocupado com 

.. explicar a variação nos custos hospitalares, tendo como po~ 

.., to básico de seu estudo a mistura-de-casos e o efeito da 

.. mesma na composição do custo dos serviços hospitalares • .. 

.. A descrição resumida dos trabalhos mencionados nos permiti

.. rã um melhor entendimento da metodologia a ser adotada no 

- estudo sobre os custos dos hospitais urbanos brasileiros , 

- que será desenvolvido ao longo do presente capitulo. Por o~ 

.. tro lado,as conclusões desses setores servem de orientação 

.. ao teste das hipóteses que foram alinhadas no inicio deste 

• capitulo • .. -~ de se chamar a atenção para o fato de que embora existam -. 
outros estudos auantitativos sobre a formação dos custos hos .,., .. 

• pitalares, a realização de um SURVEY que permita a compara-

.. ção dos mesmos torna-se difícil em razão de que as categori 

.as de custo hospitalar utilizadas pelos diferentes autores 

• não são comparáveis de fo~a geral. Isto tem explicação na 
~ .. 

.., dificuldade que, ainda, existe na conceituação e mensuraçao 

-dos custos gerados pelas unidades de produção de serviços I 

"hospitalares. Pelas razões anotadas, o comentário a seguir 

.., se limita só a urna análise rápida dos trabalhos jã mencio

.., nados . .., ., 
O trabalho de Judith and Lester Lave se limita a urna aplic~ 

- ção do método de estimação de uma função de custo para org~ .. 
• nizações que apresentam múltiples produtos como é o caso da 

produção dos hospitais. Isto com o propósito posterior de .. 
.. encontrar fatores explicativos das variações no custo médio 

., por paciente-dia. 

-• .. .. 
--
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., 
Os autores utilizaram uma amostra de 64 hospitais do oeste ., -
da Pensilvania, para os quais foram levantadas 14 observaçoes .. 

• sobre custos semi-anuais durante o período de 1961-67. Com 

.esta informação o custo por paciente dia e suas variações fo 

.rarn analisados nas seguintes dimensões, taxa de ocupação, ta 

.nanho, especialização, grau de educação e localização do hos 

~ital (Rural e/ou Urbana). Embora essa desagregação diminui 

~a os graus de liberdade: das regressões, os parâmetros esti 

~ados foram significantes • ... 
~ função básica de estudo a qual foi posteriormente transfoE 

~ada em função significativa e tratada de forma agregada com 

·outras variações foi: ... 

íIIIIOnde: .. 
~Cit = Custo por paciente-dia no hospital i no período t • 

., 
U,t = Taxa de utilização do hospital i no período t. wJ. 

:;it = Tarnanho do hospital i no período t. 

,.'-

~it = t: um vetor que mostra a diversidade do produto do."hos 

... pital i no período t . .., 
~s parâmetros obtidos nas regressoes que foram realizadas p~ ... 

ra explicar as variações no custo médio por paciente-dia, f2 .. 
rarn significantes e estiveram em concordância com o coefici., 
~nte de determinação estimado em 0,9. Dentro deste grau de ., 
~onfiança os autores concluiram que o coef1ciente de utiliza ., 

.ão dos hospitais explica 40% do custo médio total. Verifi-

~a-se, dessa forma, a hipótese de que aqueles hospitais que 

~presentem maiores taxas de ocupação apresentam e conseqüe~ 

.emente um custo unitário por paciente-dia menor que 

... 

.. ... .. .. 
.... -
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o apresentado nos hospitals de baixa taxa de ocupaçao. 

O tamanho dos hospitais foi outra das variáveis explic~ 

tivas da variação dos custos dos hospitais do oeste da Pen

silvania. Assim, os hospitais de grande porte, com alto grau 

de especialização e que dedicam parte de suas atividades a 

ensino e pesquisa, apresentam um crescimento mais' rápido nos 

custos que o apresentado nos hospitais de tratamento simples. 

Na comparação entre hospitais urbanos e rurais, os coeficien 

tes indicaram que os hospitais urbanos tiveram 0,4 de incre

mento percentual nos custos, enquanto nos hospitais rurais 

esse coeficiente é de -0,5. Isto se explica pela menor taxa 

de inflação nas zonas rurais. Embora isto contribua para di 

minuir o custo nos hospitais rurais, esses apresentaram um 

custo médio por paciente dia maior que o apresentado nos hos 

pitais urbanos, o qual é explicado pela baixa taxa de ocupa

çao que apresentaram os hospitais rurais. Finalmente os auto 

res chegam à conclusão de qua a parte variável do custo mé

dio total é de cerca de 45%, o qual está em desacordo com a 

estimativa de Feldstein para o qual s6 20% dos custos é va

riável. Talvez a diferença nesse resultado seja o período 

de tempo observado, o qual foi de um' (1) mês para Feldstein 

e de 6 meses para Judith e'Lester Lave. /.,' 

• o" 

M .. Peldstein pode ser creditado corno autor do estudo mais 

completo e inovador até aqui realizado sobre a econometria dos 

custos hospitalares. Utilizando urna amostra de 177 hospi

tais gerais e urna classificação de 10 especialidades (" c lini 

cas") e cerca de 12 categorias de custo, Feldstein constroi 

indicadores estatísticos que favorecem a análise econômica 

do setor de Saúde. Tais indicadores se compoem de: 

a) teste da hip6tese de que as diferenças de "mistura de ca 

sos" atuam significativamente na variação dos custos hospit~ 

lares. O Quadro 4.1 sumaria alguns dos resultados obtidos 

por Feldstein. 



QUADRO 4.1 

"-

CASO INGLES (M. FELDSTEIN) 

EFEITOS DAS DIFERENÇAS DE 

"MISTURA DE CASOS NA VARIAÇÃO DE CUSTOS" 

Custo por paciente/ Custo FOr 
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Item de Custo semana caso 

-2 R 
--2 
R 

I. Medicamentos 0,002 0,303 

11. Equipamento médico-
-cirúrgico 0,053 0,076 

111. Pessoal 0,049 0,264 

IV. Pessoal Hédico 0,247 0,376 

V. Enfermagem 0,045 0,223 

VI. Custo Direto Total 0,061 0,285 

VII. Custo Indireto Total 0,036 0,223 

VIII. Custo Total 0,021 0,275 

Fonte: H. Feldstein, op. cit., p. 22. Tabela 2.8. 

Obs: Custos diretos são basicamente os itens listados de I 

a V. 

Custos indiretos incluem outros itens como despesa de 

lavanderia. 
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Observe-se que o efeito do CASE-HIX obtido para o sistema de 

Saúde da Inglaterra por Feldstein foi de 0,021 (custo total 

por paciente/semana) e 0,275 (custo total por caso). 

b) mensuraçao da produtividade e da efici~ncia dos fatores de 

produção ("inputs"). Feldstein considera quatro categorias de 

fatores: e~fermagem (N), pessoal médico U1), lei tos (B) e IIOU 

tros inputs" (S). Em decorrência Feldstein pressupõe uma fun 

ção de produção do tipo 

Obtendo a seguinte estimativa econorr.étrica: 

Essa função de produção permite obter indicadores da produti

vidade hospitalar. 

o relacionamento dos indicadores de produtividade (obtidoscam 

o estudo da função de produção) e índices de custos, permite 

estabelecer um "índice de eficiência" dos fatores de produção. 

Tal lndice apresenta uma distribuiç~o mais concentrada (a va

riabilidade é menor) do que a distribuição de produtividade. 

De modo geral - e surpreendentemente - Feldstein constata uma 

fraca correlação entre produtividade e eficiência dos fatores 

de produção: o coeficiente de correlação obtido é de apenas 

0,048. Com efeito, um coeficiente de correlação elevado pode 

ria indicar que "hospitais bem administrados obtém uma C9mbi

nação de inputs eficiente e atingem-produtividade elevada, en 

quanto hospitais mal administrados combinam inputs de modopou - -
co eficiente e, assim, os utilizam com baixa produtividade". 

Feldstein desconta o baixo coeficiente de correlacão as carac . 
.,. - . - -terlsticas das medidas orçamentarias: as alocaçoes orçamenta-

rias (combinações de inputs) não são feitas pelas mesmas pes

soas (nem seguem os mesmos preceitos) que tomam as decisões 



.71. 

que vão afetar a produtividade dos fatores de produção. Por 

outro lado, é bem provável que os indices utilizados sejam a 

penas pobres reflexos de desempenho gerencial. 

c) mensuração dos·efeitos de escala nos custos hospitalares. 

A idéia geral por detrás dessa mensuração é a seguinte: se a 

mistura de casos, bem corno a finalidade do tratamento perma

necerem constantes, os custos por caso poderiam diminuir,ta~ 

to maior fosse a escala, o que permitiria maior percentagem 

de ocupação dos leito~ disponiveis. Além de um certo "tamanho" 

1deseconomias gerenciais e queda na eficiência do trabalho p~ 

deriam levar a elevação dos custos. 

De modo geral, Feldstein conclui para a amostra considerada 

que a escala influi pouco na taxa de ocupação (os hospitaiSl~ 

amostra são de porte entre 100 e 1000 leitos). 

4.3 - OS CUSTOS HOSPITALARES: O CASO BRASILEIRO 

4.3.1 - A comoosição dos custos nos hosoitais contratados 

4.3.1.1 - A estrutura dos custos dos· hospitais gerais 

Os hospitais gerais que foram pesquisad9s apresentaram o per

fil de custos, em suas dimensões paciente-dia e caso,mostrado 

no Quadro 4.2. 



QUADRO 4.2 

1977 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS HOSPITAIS GERAIS 

(VALOR EH CR$ DE 1977) 

Custo médio Custo 
p/paciente-dia por 

INSUMOS 
Valor % Valor 

Medicamentos e Mat. 
uso médico 91,60 18,11 606,50 

Gêneros Alimentícios 29,20 5,79 20 0,50 

Gts. c/Pessoal + En-
cargos Sociais 263, O O 52,02 1.781,80 

Material Administrativo 53,40 10,56 438,90 

Despesa Geral 45,30 8,96 322,50 

Despesa Financeira 23,00 4,56 152,90 

Custo Unitário 505,50 100,00 3.503,10 

Fonte: Pesquisa de Campo 

.72. 

médio 
caso 

% 

17,31 

5,72 

50,88 

12,53 

9,20 

4,36 

100,00 

Observa-se que os itens de pessoal +.encargos sociais e medica 

mentos representam cerca de 70% do custo médio total, ficando 

os 30% restantes distribuídos entre as parcelas de alimentos, 

despesas financeiras, material administrativo e despesa geral, 

sendo que as duas penúltimas representam aproximadamente 19% 

do custo hospitalar. 

4.3.1.1.1 - As variações do custo médio nos hospitais gerais(19) 

O custo médio dos hospitais gerais e sua composição anterior 

sofre algumas modificações quando os hospitais são estudados 

regionalmente. Assim, se observarmos os Quadros 4.3 e 4.4,que 

(19) Os teste~ de significância estatística das diferenças verificadas no· 
custo médio p:x3em ser observadas no Anexo 1. 
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nos mostram a composição dO custo hospitalar por doente-dia 

e por caso para os Estados do Rio de Janeiro e são Pau10,po

demos verificar que nos dois casos os hospitais de são Paulo 

têm um custo médio maior ao apresentado nos hospitais gerais 

do Rio de J anei ro·. 

QUADRO 4.3 

1977 - COHPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS HOSPITAIS GERAIS 

DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 

INSUMOS 

Medicamentos e Mat. 
uso médico 

Alimentos 

!-1at. Administrativo 

Despesa Geral 

Pessoal + Encargos 
Sociais 

Despesas Financei
ras 

Custo Unitário 

CUSTO POR DOENTE-DIA 

(VALOR EH CR$ 1977) 

Rio de Janeiro 
Valor Cr$ % 

72,70 

29,90 

28,70 

27,70 

204,00 

19,10 

382,10 

10,02 

7,83 

7,52 

7,25 

53,38 

5,00 

100,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

são Paulo 
Valor Cr$ % 

99,10 17,88 

29,00 5,24 

62,20 11,23 

52,30 9,43 

286 ,40 51,68 

25,10 4,54 

554,10 100,00 
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QUADRO 4.3 

.1977 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS. DOS HOSPITAIS GERAIS 

DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 

- CUSTO POR CASO -

(VALOR EM CR$ 1977) 

INSUMOS 

Hedicamentos e Mat. 
de uso médico 

Alimentos 

Mat. Administrativo 

Despesa Geral 

Pessoal + Encargos 
Sociais 

Despesas Financeiras 

Custo Unitário 

Rio de Janeiro 
Valor Cr$ % 

529,90 18,16 

203,90 6,99 

250,80 8,90 

237,00 8,12 

1.553,10 53,22 

134,50 4,61 

2.918,'20 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo 

são Paulo 
Valor Cr$ % 

636,80 17,05 

199,50 5,34 

502,70 13,47 

356,50 9,55 

1.876,80 50,28 

160,60 4,30 

3.732,90 100,00 

Observe-se que, com exceçao 
A 

do item referente a generos ali 

mentícios, todas as demais parcelas componentes do custo nos 

hospitais do Rio de Janeiro apresentam valores menores que 

os apresentados pelos hospitais de são Paulo. 

O efeito do tamanho dos hospitais na determinação do custo 

médio por paciente-dia e caso pode ser constatado nos Qua

dros 4.4 e 4.5. Npte-se que tanto o custo por caso como por 

paciente-dia diminuem quando se passa de hospitais menores 

de 100 leitos para os hospitais com capacidade entre 101 e 

200 leitos, baixando de Cr$ 536,80 para Cr$ 432,50 no custo 

por paciente-dia e de Cr$ 3.054,60 para Cr$ 2.711,10 no cus

to por caso. 
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QUADRO 4.4 

1977 - Custo por doente~dia segundo classe de tamanho 

- hospitais gerais -

(valor em Cr$ de 1977) 

Insurros Hedicamentos .. Mat. Adro. e 
e Mat. de uso Alimentos de reposi- Despesa Despesa 
médico çao geral pessoal 

Tamanho 

até 100 95,00 32,90 40,50 35,40 296,30 

101 a 200 83,80 29,30 33,80 41,50 230,50 

. 
mais de 200 96,40 24,50 97,90 62,20 260,20 

Fonte: pesquisa de campo 

Despesa 
financeira 
(iIrp. +tx. +outros) 

36,70 

13,60 

17,90 

, -

Custo 
UnitáriC 

536,80 

432,50 

559,10 

I 

-....J 
1T1 

1 



Insurros 

Tamanho 

até 100 

101 a 200 

mais de 200 

QUADRO 4.5 

1977 - Custo por caso segúndo classe de tamanho 

- hospitais gerais -

( valor em Cr$ de 1977 

Medi carnentos Mat. Adm. e 
e Mat. de uso Alimentos de reposi- Despesa Despesa 
médico çao geral pessoal 

518,90 176,50 230,90 214,70 1.692,30 

523,00 204,80 236,90 233,20 1.432,00 . 
815,30 255,40 1.033,30 567,40 2.315,20 

Fonte: pesquisa de campo 

Despesa 
financeira 
(imp. +tx. +outros) 

221,30 

81,20 

155,30 

Custo 
unitáric 

• 

3.054,60 

2.711,10 

5.141,90 

~ 
0'1 
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Ao contrário do verificado nos dois primeiros estratos de 

hospitais, os nosocômios com capacidade superior a 20 O leitos, 

apresentam um aumento no custo médio com relação aos hospi 

tais que têm suas capacidades entre 101 e 200 leitos. 

Esta redução deve-se principalmente a uma queda na relação 

empregado-leito, que foi de 1,5 nos hospitais de 101 a 200 

leitos e decresce para aproximadamente 1 nos hospitais com 

capacidade entre 101 a 200 leitos. (20) 

Entretanto, ao contrário do verificado nos dois primeiros es 

tratos de tamanho os custos médios·voltam aumentar para osn~ 

socômios com capacidade superior a 200 leitos, sugerindo a 

possível existência de deseconomias de escala na produção de 

serviços hospitalares. 

Conforme mostram os Quadros 4.4 e 4.5, o custo médio por pa

ciente-dia foi de Cr$ 559,10 nos hospitais maiores de 200 lei 
. --

tos (contra Cr$ 432,00 nos hospitais que possuem entre 101 

e 200 leitos), sucedendo o mesmo no custo por caso que sofreu 

um incremento de Cr$ 2.711,00 para Cr$ 5.142,00 entre duas 

classes de tamanho. 

As parcelas responsáveis pelo aumento do custo médio por pa

ciente-dia nos hospitais maiores de 200 leitos são medicamen 

tos, material administrativo, despesas gerais e pessoal as 

quais aumentaram seus custos com relação aos hospitais médios 

em 15%, 19,0%, 50% e 12,8%. respectivamente. 

o comportamento anterior dos custos médios apresenta algumas 

variações quando se consideram hospitais de diferentes tama

nhos, segundo sua finalidade lucratica e/ou filantrópica. 

Assim, observe-se nos Quadros 4.6 e 4.7 que os hospitais ge-

rais de finalidade não lucrativa, não apresentam economias 

(20) Ver anexo 2, Quadro A2.l 
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de escala, vale dizer, os custos médios nao apresentam bmxas 

quando se consideram hospitais de maior porte. Note-se que o 

custo médio por paciente-dia aumenta de Cr$ 187,00 nos hospi 

tais menores de 100 leitos para Cr$ 376,20 nos hospitais com 

tamanhos entre 101 e 200 leitos e, finalmente, se eleva para 

Cr$ 564,80 nos hospitais maiores de 200 leitos. No custo por 

caso os aumentos são de Cr$ 1.027,00 para Cr$ 2.230,60 e,po~ 

teriormente, Cr$ 5.454,00 para os respectivos tamanhos. Esta 

constatação é ilustrada nos gráficos 4.1 e 4.2, que nos per

mitem uma visualização mais clara do aumento do custo médio 

quando se consideram hospitais de diferentes classes de ta 

manho. 

Não obstante, se comparamos os custos médios por paciente-dia 

e caso para hospitais gerais pequenos e médios, podemos veri 

ficar que embora os hospitais filantrópicos não apresentem ~ 

conomias de escala, seus custos médios são menores que os a 

presentados pelos hospitais gerais de finalidade lucrativa. 

Esta relação se inverte, todavia, quando se comparam hospi

tais lucrativos e não lucrativos maiores de 200 leitos (ver 

tabelas 2.8 e 2.9). 

4.3.1.1.2 - Fatores que explicam as variações nos custosmé~ 

dios dos' hospitais gerais 

a. - A influência da proporçao de casos 

Um dos fatores explicativos do diferencial de custo entrehos 

pitais do Rio de Janeiro e são Paulo, é a proporção de casos 

por clínica que os hospitais da amostra apresentam. Este 

efeito pode ser observado claramente quando se comparam os 

Quadros 4.10 e 4.11 que nos mostram a distribuição de hospi

tais no Rio de Janeiro e são Paulo, segundo a proporção de 

atendimentos por clínica. 
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Itens do 

Clas- Custo 

ses de 
Tamanho 
(NO rp ,pi~cU 

até 100 

101 a 200 

mais de 200 

QUADRO 4.6 

Hospitais contratados - de fins não lucrativos 

Custo do doente-dia, segundo classes de tamanho 

( valor em Cr$ de 1977) 

Hed. e Mat. Gêneros Mat.Adm.e Desp.Gera1 Despes.c/ 
uso médico Alimenticios de renosi - ~ - Pessoal 

çao 

. 
31,00 15,70 13,90 9,80 113,80 

(5) (5) (5) (5) (5) 

81,20 22,00 24,70 37;50 205,50 

(8) . (8) (8) (8) (8) 

95,30 24,10 114,40 68,80 250,90 

(9) (8) ( 8) (9) (9 ) 

Desp.c/ 
Imp. e 
Taxas + 
Financ. 

2,80 

(5) 

5,30 

(8) 

11,30 

(9 ) 

Fonte: pesquisa de campo 

(' ) Os números entre parênteses indicam o número de hospitais considerados 

Custo Unitário 

187,00 

(5) 

376,20 

(8 ) 

564,80 

(9) 

I 
I 

-...J 
1.0 



QUADRO 4.7 

Hospitais contratados de fins não lucrativos 

Custo por caso, segundo classe de tamanho 

(Valor em Cr$ de 1971) 

Itens do 

Custo 
Med. e Mat. Gêneros Mat.Adm.e Desp.Gera1 Desp.c/ Desp. c/ 

C1as- uso médico A1imenti- d~ repos! Pessoal Imp. e 
ses de cios çao Taxas + 
Tamanho Financ. 
(N9 de 
lei tos) .. 

I 

até 100 147,30 83,10 81,30 59,20 644,90 11,20 

(5) (5) (5) (5) (5) (5) 
, 
i 
I 
I 
I 101 a 200 526,50 152,90 145,50 169,70 1.202,80 33,20 
I 
I (8 ) (8) (8) (8) .( 8) (8) 

i 
I 

1 mais de 200 863,60 237,70 1.195,50 646,60 2.411,80 98,80 

l (9 ) (8 ) (8) (9) (9) (9 ) 

Fonte: pesquisa de c~po 

) Os números entre parênteses indicam o número de hospitais considerados 

Custo unitário 

1.027,00 

(5) 

2.230,60 

(8) 

5.454,00 

(9) 

I 

; 

I 

I 

co 
<:) 
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, 
G R A F I C O N 2 4.1 

, 
VARIAÇÃO DO CUSTO MEDIO POR PACIENTE 

DIA SEGUNDO O TAMANHO DOS HOSPITAIS 

GERAIS DE FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. 

CUSTO , 
MEDIO 600 

55 O 
500 

45 O 
400 
35 O 
300 

250 

200 
150 

1 00 
50 

O 

564,66 

M-r"r"T"'"~r-r-7-r-Y 

TAMANHO DOS 
HOSPITAIS 



• f C f f f « f f t f • • f • • • • • • • • • f • • f f f t t f • f f t t t « t , f f t t f f f ~ 
, 

GRAFICO NC2. 4.2 

VARIAÇAO DO CUSTO POR CASO SEGUNDO O 

TAMANHO DOS HOSPITAIS GERAIS NAO LUCRA
TIVOS 

CUSTO 
I 

MEDiO 

5500 
5000 

4500 
4000 

3500 
3000 

2500

b 
2.230,54 

2000. . '/ I 
1500 . i/I. 

'1000 1 027,43 f%'«-?:~ 
ATÉ lóo7ZI.J//LLL/ !. 

100 200 

5463,68 
'11111 

TAMANHO DOS 
HOSPITAIS (N~ DE LEITOS) 

co 
~J 



QUADRO 4.8 

Hospitais contratados - finalidade lucrati va 

Custo de doente-dia, segundo classes de tamanho 

(valor em Cr$ de 1977) 

Itens do 

Custo Gêneros 
Clas-

Med. e Mat. Mat.Adm.e Desp. c/ 

ses de 
uso médico Alimenti- d~ reposi Desp.Geral Pessoal 

Tamanho 
cios çao 

(N9 de 
lei tos) 

. 
até 100 130,50 42,50 55,30 49,70 397,60 

(9 ) (9) (9) (9) (9) 

101 a 200 87,30 39,00 45,90 46,90 263,90 

(6) - (6) (6 ) (6) (6) 

mais de 200 99,90 22,00 30,40 31,20 297,00 
(2) (2) (2 ) (2) (2) 

Fonte: pesquisa de campo 

Desp. c/ 
Imp. e 
Taxas + 
Financ. 

55,60 

(9 ) 

24,50 

(6 ) 

52,90 

(2) 

Custo Unitáric 

731,20 

(9) 

507,50-

(6 ) 

533,40 

(2) 

co 
LV 

I 



Itens 
de 

C1as- Custo Hed. e Mat. 

ses de 
uso médico 

Tamanho 
(N? de 
leitos) 

até 100 725,40 

(9) 

101 a 200 518,30 

(6 ) 

mais de 200 581,80 

(2) 

Fonte: pesquisa de campo 

Hospitais contratados - finalidade lucrativa 

Cust.o por caso, segUndo classes ae-tarnanho 

(valor em Cr$ de 1977) 

Gêneros Mat.Adm. e Desp.Gera1 Desp.c/ 
A1imentí d~ reposi- Pessoal 
cios çao 

228,40 31?,70 301,20 2.274,20 

(9) (9 ) (9) (9 ) 

274;30 358,80 317,80 1,737,70 

(6) (6) (6) (6 ) 

172,80 210,00 197,40 1.835,90 

(2) (2) (2) (2) 

Desp. c/ 
Imp. e 
Taxas + 
Financ. 

340,80 

(9) 

144,90 

(6) 

388,30 

(2) 

Custo Unitário 

4.183,70 

(9 ) 

3.351,80 

(6 ) 

3.386,20 

(2) 

- -

j 

ex> 
.r.:.. 



Proporção de casos 

<" 10,00 

10,00 ~ 20,00 

20 ,00 ~ 30,00 

30,00 ~ 40,00 

40,00 J-- 50,00 

>50,00 

Distribuição dos hospi t·ais do Rio segundo a 

proporção de casos por clínica 

Clínica Médica Clínica Cirúrgica Clínica obstétrica 

Total de % Total de % Total de % 

hosp. hosp. hosp. 

1 9,09 2 18,18 1 9,09 

2 18,18 2 18,18 - -

5 45,46 2 18,18 4 36,35 
. 

- 3 27,28 3 27,28 

1 9,09 1 9,09 3 27,28 

2 18,18 1 9,09 - -

11 p-OO,OO 11 100,00 11 100,00 

Fonte: pesquisa de campo 

• 

Clínica Pediátrica 

Total de % 
hosp. 

6 54,54 

3 27,28 

2 18,18 

- -

- -

- -

11 100,00 

<Xl 
L11 



Proporção de casos 

<10,00 

10,00 I 20,00 

20,00 I 30,00 

30,00 I 40,00 

40,00 I 50,00 

> 50 ,00 

Distribuição dos hospitais de São1paulo 

segundo a proporção de casos por clínica 

Clínica Médica Clínica CirGrgica Clínica Obstétrica 

Total dE % Total de / 

% Total de % 
hosp. hosp. hosp. 

4 16,67 5 20,83 1 4,17 

4 16,67 6 25,01 7 29,16 

- - 7 29,16 7 29,16 . 
4 16,67 2 8,33 3 12,51 

7 29,16 - 1 4,17 

5 20,83 4 16,67 5 20,83 

24 100,00 24 100,00 24 100,00 

Fonte: pesquisa de campo 

Clínica Peéliátricc 

Total de % 
hosp. 

I 

10 41,66j 
I 

la 41,66 

4 16,68 

- - , 

, 

, - -

- -

24 100,00 

co 
0'\ 
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.. Observe-se que 66% dos hospitais de são Paulo apresentam mais 

.. de 30% de seus casos na clínica m~dica. No Rio de Janeiro es.. 
ta mesma proporção de casos só ~ encontrada em três hospitais .. 
que representam apenas cerca de 27% dos hospitais pesquisadQs ., 
:i1este estado • 

... O mesmo comportamento anterior da clínica m~dica pode ser co~ ., 
tatado quando compararmos a proporção de casos na clínica ci.. 
rúrgica. Assim, observe-se que 25% dos hospitais de são Paulo .. 
apresentam mais de 30% de seus atendimentos na clínica cirúr-

gica, enquanto no Rio de Janeiro para esta mes~a faixa de pr~ .. 
., porção de casos só encontramos 5 hospitais que representam a 

... proximadamente 18% do total de pesquisados neste estado • .. 

., Esta maior concentração de casos em clínicas apresentam custos 

- -., reconhecidamente mais altos, como e o caso da cirurgia, e ou-

.. tro fator que explica porque os hospitais de são· Paulo têm cus 

• tos m~dios por caso mais elevados, apesar de terem taxas 

~ dias de permanências menores que às observadas no Rio de 

.. neiro (ver anexo 2. Quadro A2.2) • .. 
~ 

me-

Ja-

.. 
Aproporçao de casos tamb~m explica, em parte, porque os hos., 
pitais maiores de 200 leitõs não apresentaram baixas no custo ,. 
m~dio quando comparados com o estrato imediatamente anterior • ., 
Assim, pode-se constatar nos Quadros 4.12 e 4.13 que aproxim~ 

." 
• damente 64% dos hospitais maiores de 200 leitos apresentam 

.. mais de 30% de seus casos na clínica cirúrgica, enquanto que 

., esta mesma proporção de casos, somente são encontrados em 16% 

." dos hospitais de tamanho m~dio (entre 100 e 200 leitos) • .. 

." -.. 

.. ... ---
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QUADRO 4.12 

1977 - Distribuição dos hospitais gerais entre 101 e 200 1eites, 

segundo a proporção de casos por clínica 

Proporção c. Hédica C. Cirúrgica c.Obstétrica C. Pediátrica 
de casos N9 Rosp % N9 Hosp. % N9 Rosp % N9 Rosp. % 

< 10,0 2 16,66 - - 1 8,33 6 49,98 

10,0 ~ 20,0 1 8,33 5 41,67 2 16,66 4 33,36 

20,0 ~ 30,0 2 16,66 5 41,67 2 16,66 2 16,66 

30,0 I- 40,0 2 16,66 1 8,33 4 33,36 - -
40,0 I- 50,0 2 16,66 - - 1 8,33 - -

> 50,0 3 25,03 1 8,33 2 16,66 - -

12 100,0 12 100,0 12 ~OO,O 12 100,0 

FONTE: Pesquisa de Campo 

QUADRO 4.13 

1977 - Distribuição dos hospitais gerais de mais de 200 leitos, 

segundo a proporçao de casos por clínica 

Proporção C. Médica C. Cirúrgica c.Obstétrica C. Pediátrica 

de casos 
N9 Rosp. % N9 Hosp % N9 Rosp. % N9 Hosp. % 

< 10,0 1 9,09 1 9,09 1 9,09 3 27,28 

10,0 r- 20,0 3 27,28 2 18,18 4 36,36 5 45,44 

20,0 1- 30, ° 2 18,18 1 9,09 6 54,55 3 27,28 

30,°1 40 ,0 2 18,18 3 27,28 - -
40,0/--50,0 2 18,18 - - - -

::> 50,0 1 9,09 4 36,36 - -

11 100,0 11 100,0 11 100,0 11 ~OO,O 

FONTE: Pesquisa de Campo 
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.. 

A deseconomia de escala verificada nos hospitais filantrópi.. 
.,cos também encontra na composição de casos uma de suas cau-

.,sas; já que do total de hospitais maiores de 200 leitos que 

.,foram pesquisados, 9 não têm finalidade lucrativa. Como nes 

_ta classe de tamanho os hospitais apresentam em média mais 

_de 30% de seus atendimentos na clínica cirúrgica,' é de se es 

_perar um custo médio maior do que aquele apresentado nos ho~ 

.pita·is não lucrativos entre 101 e 200 leitos onde a média de 

-hospitais pesquisados com mais de 30% de casos em cirurgia é 

-de apenas 16%. -
-b. A taxa de ocupaçao ., .. 

Os custos médios também são afetados pelo grau de utilização ., 
da capacidade instalada dos hospitais. Assim a economia de ., 

.,escala que se observa nos hospitais médios em relação aos p~ 

~uenos, se explica, tan~ém pela diferença encontrada quanto 

.P taxas médias de ocupação nestas duas classes de tamanho de 

.hospitais. A taxa média de ocupação, foi de cerca de 75% nos 

.hospitais que possuem entre 100 e 200 leitos contra cerca de . 

.,70% nos hospitais menores . .. 
·c. - O preço dos insumos e a política de compras ... 

". 

.. O preço dos insumos necessários à prestação dos serviços no 

·socomiais e a política de aquisição dos mesmos, são outras 

"causas que explicam as variações nos custos médios por paci., 
. ente-dia e por caso. Assim, observe-se que as maiores dife., 

renças encontradas quando se compara o custo médio hospitalar ., 
.no Rio de Janeiro e são Paulo referem-se a 'pessoal e encargos 

.sociais, que representa mais de 50% do custo total . .. 

.,Neste item, o custo médio por paciente-dia foi calculado em 

.cr$ 204,00 no Rio, contra Cr$ 286,40 em são Paulo. A mesma 

-diferença também se observa no custo por caso (~e foi de 

-Cr$ 1.553,10 no Rio e Cr$ 1.876,00 em são Paulo. Este maior 

• .. ----
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: custo com pessoal pode ser parcialmente explicado pelo me

Ilhor padrão salarial que os hospitais da amostra localizados 
i . (21) 
ino Estado de são Paulo apresentaram. 
I 
IA forma de aquisição de insumos é outro fator que explica 
i 
ias diferenças no custo. No caso dos hospitais filantrópicos 

!por exemplo o recebimento de doações em espécie (alimentos, 

imedicamentos, etc), subestima os custos médios destes itens 

Ide custos distorcendo a comparação com os hospitais de fina-

lidade lucrativa. Também a utilização de mão-de-obra de" bai

xo custo, tais como comunidades religiosas e pessoal voluntá 

rio, é outro fator que contribui pa~a o menor custo nos hos

pitais não lucrativos. 

4.3.2 - Composição dos custos dos hospitais especializados 

~ presente análise sobre os custos nos hospitais especializ~ 

dos foi feito tomando como base as informações de 14 hospi

tais psiquiátricos e 3 de tisiologia localizados no Estado 

de são Paulo e Rio de Janeiro, os quais estão incluidos entre 

as 69 unidades hospitalares contratadas que constituiram nos 

sa amostra na pesquisa de c~mpo que foi realizada. 

(21) Este POde ser verificaào no anexo n9 II Quadro A2. 3 onde se observa 
que 0- custo médio anual com" pessoal (tanando tx>r base apenas as de~ 
pesas can pessoal técnico, enfermeiros, administradores e o total 
de empregados pertencentes a estas categorias) é de Cr$ 138.256,00 
enquaflto os Hospitais da anostra do Rio só apresentaram un custo roê 
dio anual de Cr$ 32.179 
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4.3.2.1 - Hospitais psiquiátricos 

Segundo nossa pesquisa, os hospitais pSiquiátricos apresentam 

o perfil de custos observado nos Quadros 4.14 e 4.15. Note-se 

que no custo por paciente-dia os itens de maior peso na comp~ 

sição de custo médio por paciente-dia, são os gastos com ali

mentação e pessoal, inclusive, encargos sociais, os quais res 

pondem, aproximadamente, por 69% do custo total. 

4.3.2.1.1 - As variações nos custos médios dos hospitais psi

quiátricos 

Os Quadros 4.14 e 4.15 servem para mostrar-nos também as mo

dificações no custo médio quando o estudo de custos é feito 

desagregadamente por região. Assim pode-se verificar que os 

custos médios por paciente-dia e caso sao maiores nos hospi

tais de são Paulo, a exemplo do que foi observado nosrDspitais 

gerais. Da mesma forma essa diferença também pode ser parcial 

mente explicada pelo maior custo da mão de obra em são Paulo. 

o perfil de custos também se modifica, uma vez que as parcelas 

de pessoal e alimentos representam cerca de 64% do custo total 

no Rio de Janeiro, enquanto·em são Paulo estas mesmas parcelas 

representam aproximadamente 72% do custo. Em oposição,o custo 

com medicamentos e material de uso médico apresenta-se maior 

no Rio de Janeiro com.um valor médio aproximado de Cr$ 421,20, 

representando cerca de 11% do custo por caso, enquanto em são 

Paulo atingiu o valor médio de Cr$ 398, significando aproxi 

madamente 6% do cUsto médio total. 

Nos Quadros 4.16 e 4.17, podem ser observadas as modificações 

na estrutura de custos e o efeito nos custos médios quando os 

hospitais psiquiátricos são separados em lucrativos e não lu

crativos. Assim, pode-se ver que o custo por paciente-dia a o 

custo por caso são maiores nos hospitais de finalidade lucra~ 

tiva, ve~ificando-se também o mesmo fenômeno observado nos 

hospitais gerais. 
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QUADRO 4.14 

., Custos médios por paciente-dia nos hospitais de psiquiatria 

., - (Valor em Cr$ de 1977) + . --., Total de hospitais Hospitais do Hospitais de ., Insumos pesquisados (14) Rio de Janeiro (6 ) são Paulo (8) 

.., 
valores Cr$ % valores Cr$ % 'va10res Cr$ % .. 

- Custos unitári - -... os 108,00 100,00 101,30 100,00 111,40 100,00 .. 
- Hedicamentos e -Mat. uso Méd. 8,60 7,96 10,90 10,74 7,50 6,75 .. -- Alimentos 26,50 24,54 26,20 25,83 26,70 23,98 -.- Ma te ri aI de lrlm. 9,30 8,67 7,50 7,38 10,30 9,24 -.- Despesa Geral 9,90 9,14 12,30 12,18 8,70 7,81 . .' ., ,." 

.,,' 

- Despesa com pe.ê .' .. 
soal + encargos 

., sociais 49,00 45,33 39,20 38,74 53,70 48,19 .. .. - Despesa Finah-

ceira 4,70 '4,38 5,20 5,13 4,50 4,03 .. 
., -_FONTE: Pesquisa de Campo 
., .. (+) dados referentes ao período de 1977, apresentados com preços de 

1977 

( ) número de hospitais considerados para o cálculo do custo • 

., 
----
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.. 

.. 

-

QUADRO 4.15 

Custos médios por caso nos hospitais de psiquiatria 

(Valor em Cr$ de 1977)+ 

.. Tbtal de Hospitais Hosp. Rio de Hosp • são Paulo .. Janeiro 
INSUMOS (14)++ (6)++ (8)++ . .. 

,., Valor Cr$ % ~alor Cr$ % Valor Cr$ % 

., 
'--stos unitários .. 5.114,50 100,00 3.917,40 100,00 5.894,20 100,00 

1I!tlicarnentos e mat • 
.o médioo 407,10 7,96 421,20 10,75 398,00 6,75 

!ilrentos 1.255,60 24,55 1.012,30 25,85 1.414,00 24,00 .. 
"'teria1 de adminis-

1'acão 443,90 8,68 ·289,40 7,39 544,60 9,24 . ,., 
.ipesa geral 466,60 9,12 476,40 12,16 460,20 7,81 

..,,--pesa c/pessoal + en-
r'lrgos sociais 2.318,70 45,34 

. 
1.517,70 38,74 2.840,40 48,18 ., 

r -::;pesa financeira .. 222,60 4,35 200,40 5,11 237,00 ~ 4,02 

~nte: Pesquisa de Campo 

(+) dados referentes ao exercicio de atividades de 1977. 

- (++) número de hospitais considerados para o cálculo de custo. ----
,., .. 

----

I 
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QUADRO 4.16 

Custos rrédios por paciente-dia, segundo o tiFo de insurro 

e a finalidade lucrativa ou não dos hospitais de psiquiatria 

(valor em Cr$ de 1977)* 

finalidade Lucrativa Não Lucrativa 
(1)** (3)** 

Insumo Valor Cr$ % Valor Cr$ % 

Custo unitário 112,60 100,00 86,10 100,00 

}~dicarrentos e mato 
uso rrédico 8,80 7,79 7,80 9,10 

Alirrentos 28,60 25,41 16,40 19,03 

Material de adminis-
tração 9,50 . 8,46 8,70 10,09 

Despesa geral 11,20 9,95 3,40 3,90 

Despesa cem pessoal 49,20 43,64 48,30 56,09 

Despesa financeira 5,30 4,75 1,50 1,79 

Fonte: Pesquisa de Campo 

(*) dados referentes ao exercício de atividades hospita1~ 

res de 1977 

(**) número de hospitais considerados para o cálculo 
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QUADRO 4.17 

Custos médios por caso, segundo o tipo de insumo e a 

finalidade lucrativa ou não dos hospitais psiquiátricos 

(valor em Cr$ de 1977)* 

.... 

., 

.. 

.. Insumo .. 
finalidade I Lucrativa 

(11)** 

Valor Cr$ % 

Não Lucrativa 
( 3 ) ** 

Valor Cr$ I % . ~------------------~~------------~--------~----------~------~ 
Custos unitários ., 

.. Medi camentos e mat. 

.. uso médico 

., Alimentos 

.. 1\1ateria1 de Admi
nistração 

5.227,60 

406,80 

1.328,50 

442,30 

.,!Despesa geral 519,70 

.... Despesa com pessoal 2.281,90 

!Despesa financeira ., ., .. 
248,40 

"Fonte : Pesquisa de Campo 

100,00 

7,78 

25,41 

8,46 

9,95 

43 1 65 

4,75 

4.494,30 100,00 

409,10 9,10 

855,10 19,03 

453,20 10,08 

175,20 3,90 
".' 

2.521,10 56~.10 

80,60 1,79 

.. .. 

., 

(*) dados referentes ao exercício de atividades hospi 

ta1ares de 1977 

(**) número de hospitais considerados para o cálculo ... 

.... 

--
-



.. 

., 

.., 
.96 • 

.. Outro aspecto que podemos notar ao comparar a estrutura de 

., custo dos hospitais de finalidade lucrativa com a dos hospi
-. tais filantrópicos, é que as duas apresentam composições bem .. 

diferentes. Assim, observa-se que os gastos com pessoal nos .. 
hospitais de finalidade lucrativa representam cerca de 44% ... 
do custo médio total, ao passo que nos filantrópicos esta ... 
percentagem é de cerca de 56%. Note-se que essas diferenças .. 

... também encontram explicaçãoc'no fato de que os hospitais fi-

... lantrópicos podem estar se beneficiando de algumas vantagens 

., na aquisição de outros insumos (medicamentos e alimentos) re 

.. presentadas, por exemplo, por doações • 

., 
Os itens medicamentos, material de uso médico e material de .... 

., administração, são as outras parcelas que também apresentam 

., percentuais diferentes na conformação do custo unitário em 

.. cada uma dessas categorias de hospitais . ., 
Assim, medicamentos e material de uso médico representa 9% .. 

., do custo nos hospitais não lucrativos, contra 7,8% nos hospi 

.. tais lucrativos. Quanto aos gastos com material de adminis

.. tração, o seu peso relativo no custo total é de 10%, nos fi 

., lantrópicos, enquanto nos hospitais de finalidade lucrat"i va 

- esta parcela representou 8%. do custo • 

.. Os custos por paciente-dia dos hospitais psiquiátricos nao 

., apresentam variações muito significativas quando estes hospi 

., tais são estudados em função do tamanho, conforme mostram os 

.. dados apresentados no Quadro 4.18. Observe-se, ainda que o .. 
custo por doente-dia tem um a~~ento pouco significativo pa~ ., 
sando de Cr$ 106,20 nos hospitais menores de 200 leitos, pa .. 
ra Cr$ 109,80 nos hospitais de mais·de 200 leitos. No custo .. 
por caso entretanto a variação no custo médio é um pouco .. 

_ maior, observando-se um aumento de aproximadamente 31.74%qua~ 

~ do se consideram os hospitais de maior tamanho. (Ver Quadro 

\. 4.19) • 

., 

----
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QUADRO 4.18 

Custos m~dios por paciente-dia,segund~e tamanho
e tipo de insumos nos hospitais de psiquiátria 

(Valor em Cr$ de 1977)+ 

~~dicarrento Material e material 
Custo unitário 'usornédico Alimentos de Despesa 

Insumo Jl~nis_t~ªç?.9_ geral 

valor valor valor valor valor 
Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

at~ 200 (8) 106,20 100,00 8,10 7,64 27,40 25,78 8,90 8,35 9,90 9,32 

máis de 200(6) 109,80 100,00 9,00 8,17 26,00 23,68 9,80 8,91 9,90 8,00 

Fonte: Pesquisa de Campo 

(+) dados referentes no periodo de 1977 

( ) número de hospitais considerados para o cálculo 

Despesa c/ 
pessoal 

valor 
Cr$ % 

47,90 45, la 

49,90 45,50 

Despesas 
Financeiras ---valor 
Cr$ % 

4,00 3,81 

5,20 4,74 

\O 
--.J 
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QUP ... DRO 4.19 

Custos médios por caso, segundo o tamanho e 

tipo de insumo nos hospitais de psiquiatria 

(valor em Cr$ de 1977)+ 

Insumo 
rviedicamentos Material 

Custo unitário e material' Alimentos de 
respesa 

uso médico Administração geral 

Tamanho valor % valor % valor % valor % valor % 

Cr$ Cr$ 'Cr$ Cr$ Cr$ 

JI.té 200 (8) 4.390,20 100,00 335,80 7,65 1.131,80 25,78 336,40 8,35 409,30 9,32 

mais de 200 (6) 5.783,70 100,00 473,00 8,18 1. 369 ,90 23,68 515,60 8,91 519,60 8,98 

Fonte: Pesquisa de Campo 

( + ) dados referentes ao perlcxb de 1977 

nÚlTero de hospitais CXJl1siderados para o cálculo 

resr;esa c/ 
pessoal 

valor % 

Cr$ 

1.980,10 45,10 

2.631,50 45,51 

Despesa 
financeira 

valor % 

Cr$ 

166,80 3,80 

274,00 4,74 

lO 
(X) 
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o comportamento anterior do custo nos hospitais psiquiátricos ., 
.se modifica quando o estudo incorpora a dimensão regional(Rio 
.de Janeiro e são Paulo). (22) -..,Assim, se observarmos o Quadro 4.20, podemos verificar que os 

~hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro apresentam redução 

-nos custos médios por paciente-dia em decorrência de aumentos 

-na capacidàde de atendimento, diminuindo de Cr$ 115, o custo 

-unitário nos hospitais de até 200 leitos para Cr$ 85, nos ho~ 

·pitais de mais de 200 leitos. Já no que se refere ao custo mé 

~dio por caso, observa-se (Quadro 4.21) que os hospitais psi

-quiátricos do Rio de Janeiro não apresentam economias de esca -la. Ao contrário, o custo médio aumenta de Cr$ 3.296 para ... 
Cr$ 5.428 quando se compara os hospitais de menos de 200 lei... 
tos com os maiores. Quanto aos hospitais de são Paulo, verifi ... 

... ca-se um comportamento diferente do mencionado anteriormente 

~ara os hospitais do Rio de Janeiro. Assim, observa-se no Qu~ 

~ro A.22, que, ao contrário do verificado no Rio de Janeiro, 

wO custo unitário por paciente-~ia aumenta de Cr$ 99, nos hos

~itais menores de 200 leitos para Cr$ 118, nos hospitais de 

wrnais de 200 leitos. No custo por caso ocorre o inverso, vale 

--dizer, o custo médio baixa.de Cr$ 5.984 para Cr$ 5.867 quando 

·se compara as duas classes de tamanho. (Ver Quadro 4.23) • 

• 

.. ., 

... ~--------------------

..,(22) 

... ... 

... ... ... 
---

As difer~as inter-regionais observadas devem ser encaradas rom 
cautela, ja que o reduziCb n~"\) de unidades pesquisadas nesta ca
tegoria ~li ta no sentido de reduzi.r a significância estatística das 
o:>rcparaçoes • 



QUADRO 4 • .20 

Custos médios por paciente-dia, segundo o tamanho e tipo 

de insumo dos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro 

(Valor em Cr$ de 1977)+ 

Insunos 
Medicamento Material 

CUsto unitário e material Alimentos de Despesa 
uso rrédico Administração geral 

Tamanho 
Valor Valor Valor Valor Valor 
Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

Até 200 (4) 115,70 100 10,20 8,85 40,60 35,06 10,40 8,97 12,50 10,82 

mais ele 200 (2) 85,20 100 11,70 13,66 10,10 11,90 4,20 4,95 12,10 14,18 

Fente: Pesquisa de Carrp:> 

(+) dados referentes ao perÍodo de 1988 

( ) nÚIrero de haspi tais oonsiderados para o cálculo 

Despesa c/ 
pessoal 

Valor 
Cr$ % 

39,10 33,82 

39,40 16,20 

I 
Despesas I 

Valor 
Cr$ 

2,90 

7,70 

,.. 
i 
~ 
~!! 
~IB 
-fÕ 
c: ;:;f 
c'" 0. 
i 

% 

2,48 

9,11 

- ---

I-' 
o 
o 



QUADRO 4.21 

Custos médios por caso, segundo o tamanho e tipo de 

insumo dos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro 

(Valor em Cr$ de 1977)+ 

Instl1'OC> CUsto unitário 
Medicamento Material 
e material Alimentos de Despesa 
uso zrédioo. Administração geral 

Tamanho Valor Valor Valor Valor Valor 
Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

Até 200 (4) 3.296,70 100 292,00 8,86 1.155,70 ~5,07 296,00 8,98 356,90 10,82 

mais de 200 (2) 5.428,70 100 746,00 13,62 651,70 11,90 272,70 4,98 777,10 14,18 

Fonte: . Pesquisa de Carrpo 

(+) dados referentes ao período de 1977 

( ) nÚIrero de hospitais consid2racbs para o cálculo 

Despesa c/ 
pessoal 

Valor 
Cr$ % 

1.114,50 33,80 

2.531,80 46,21 

Despesas 
financeiras 

Valor 
Cr$ % 

81,6G 2,47 

~49,30 9,11 

I 

I-' 
o 
I-' 



QUADRO 4.22 

Custos médios por paciente-dia, segundo o tamanho e tipo 

de insumo dos hospitais psiquiátricos de são Paulo 

(Valor em Cr$ de 1977)+ 

Insurros CUsto unitário Medicarrento Material 
e material . Alimentos de Despesa 
uso médiO) Administração geral 

Tarranho 
Valor Valor Valor Valor Valor 
Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

Até 200 (4) 99,80 100 6,70 6,70 18,40 18,45 7,80 7,84 8,10 8,14 

mais de 200 (4) 118,20 100 8,00 6,78 31,60 26,72 11,70 9,93 9,00 7,65 

Fonte: Pesquisa de Campo 

(+) dados referentes ao período de 1977 

( ) número de hospitais oonsideraoos para o cálculo 

Despesa c/ 
pessoal 

Valor 
Cr$ % 

53,80 54,04 

53,60 45,31 

~-

Despesas 
financeiras 

Valor 
Cr$ $ 

4,80 4,83 

4,30 3,61 

-

I--' 
o 
N 



QUADro 4.23 

Custos médios por caso, segundo o tamanho e tipo 

de insumo dos hospitais psiquiátricos de são Paulo 

(valor em Cr$ de 1977)+ 

Insurros 
CUsto unitário 

r1edicamento Material 
e material Alimentos de Despesa 
uso médico Aàministraçãc 

Tamanho Valor Valor Valor Valor Valor 
Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

Até 200 (4) 5.947,80 100 398,20 6,69 1.097,80 18,45 466,70 7,85 483,90 8,13 

mais <;1e 200 (4) 5.867,80 100 397,80 6,78 1.567,60 26,71 582,50 9,93 448,80 7,65 

Pente : Pesquisa de Canpo 

(+) dados referentes ao perIodo de 1977 

( ) número de hospitais considerados para o cálculo 

Despesa c/ 

Valor 
Cr$ % 

3.213,90 54,03 

2.659,00 45,32 

Despesas 

Valor 
Cr$ % 

288,20 4,85 

212,10 3,61 

~ 
o 
LV 
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4.3.2.2 - Hospitais tisiopneumológicos 

Antes de iniciar a análise da estrutura de custos dos hospi

tais tisiopneumológicos, devemos chamar à atenção para o p~ 

queno'nÚffiero de hospitais desta categoria que foram pesquis~ 

dos, o que não permitiu uma maior desagragação dos custoshos 

pitalares dos mesmos. 

Tendo em vista a limitação anterior, a análise da estrutura 

de custos nestes hospitais restringiu-se a desagregar o custo 

médio total por tipo de insumo na dimensão paciente-dia e c~ 

SOe A composição destes dois tipos de custo pode ser observa 

da no Quadro 4.24 e 4.25. 

Observe-se que a componente mais significativa do custo é a 

parcela de pessoal, a qual representa cerca de 30% no custo 

por paciente-dia e no custo por caso. Os outros insumos com

ponentes do custo médio total nos hospitais tisio'pneumológi

co apresentam uma composição diferente no custo por caso da 

quela observado no custo por paciente-dia. Assim, por exem

plo, a parcela de alimentos que representa cerca de 15% no 

custo por paciente-dia passa a representar . aproximadamente 

26% no custo por caso. O efeito inverso é observado no item . . 
de material,o qual de 20% do custo total por paciente-dia 

baixa para 12% no custo por caso. Estas variações na estrut~ 

ra de custo se explicam pela variação das taxas de permanên

cia que apresentam os três hospitais considerados, o que afe 

ta a composição do custo médio por caso. 

4.3.3 - Composição de custos dos hospitais próprios e sua crm

paraçao com os hospitais privados 

Os Quadros 4.26 e 4.27 nos mostram a composição do custo mé-
-dia por paciente-dia e por caso, em 12 hospitais da rede p r 2 

pria da previdência social localizados nas áreas urbanas do 

Rio de·Janeiro e são Paulo. 



QUADRO 4.24 

1977 - Custos Médios por Paciente Dia 

nos Hospitais de Tisio1ogia 

(Valor em Cr$ de 1977)+ 

Total de 

Hospital (3) 
INSUMOS 

Valor Cr$ % 

CUSTO UNITÁRIO 108,30 100,00 

J.".edicamentos e 
Mat. uso rrédico 16,70 15,38 

Generos Alimentlcios 16,30 15,07 

Material 
Administrativo 21,70 20,03 

Despesa Geral -17,50 16,15 

Despesa com Pessoal 
+ Encarg. Soe. 35,0 32,31 

Despesas Financeiras 
(Tx + Irrpos. + outras) 1,10 1,06 

FONTE: Pesquisa de Carrpo 

( + ) dados referentes ao periocb de 1977 

( ) número de b.ospi tais considerados para 
o cálculo do CUsto Médio. 
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-QUADRO 4. 25 

1977 - Custos M~dios por Caso nos Hospitais de 

Tratamento Tisiopneurno1ógico 

(Valor em Cr$ de 1977)+ 

TOrAL DE HOSPITAIS (3) 
INSU,HOS 

Valor Cr$ % 

CUS'ID tNITÁRIO 9.448,70 100,0 

r-Edi carrentos e 
Mat. uso X-1édico 2.437,30 25,80 

Generos AliIrentlcios 1.437,0 15,21 

Haterial . 
Aélministrati vo 1.145,0 12,12 

I:espesa 
Geral 1.436,0 15,20 

Despesas a:m Pessoal 
+ Encargos Soe. 2.950,70 31,23 

Despesas Financeiras 
(Tx + Impostos + outras) 42,70 0,44 

FDN1'E: Pesquisa de campo 

+ Dados Referentes ao periodo de 1977. 
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( ) NúmerÓ de Hospitais Ccnsiderados para o cálculo ào Custo x-1édio 
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. QUADRO 2.26 

. 1977 - Composiçio do Custo M~dio por Paciente-Dia 

nos hospitais próprios e contratados. 

(Valor em Cr$ de 1977) 

Próprios Contratados 
INSUMOS 

Valor Cr$ % Valor Cr$ % 

i'1edicarrentos e 
i'1at. uso Médico 120,70 5,80 66,50 17,64 

Gêneros 'Alimenticios 228,30 10,97 30,70 8,15 

Mat. Administrativo 320,70 15,42 35,50 9,41 

Despesa Geral 215,70 10,37 38,20 10,13 

. 
Despesas can pessoal 
+ Encargos Sociais 1.194,30 57,41 188,30 49,93 

Despesas Financeiras 
(Tx + IrrQ)Ostos + ou-
tros) 0,60 0,03 17,90 4,74 

Custo Unitário 2.080,30 100,00 377,10 100,00 

FONTE: Pesquisa de Campo . 
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QUADRO 4.27 

1977 - composição do Custo Médio por 

caso nos hospitais 

e Contratados 

próprios 

(Valor em Cr$ de 1977) 

Próprios Contratados 

INSUMOS 
Valor Cr$ % Valor Cr$ $ 

, 

Mediclunentos e 
Mat. Uso Médico 1.334,93 5,91 643,87 14,80 

Gêneros Alirrenti-
cios 2.298,64 10,19 510,90 11,74 

Material Administra 
ti vo e de Reposiçãõ 3.601,09 15,95 472,17 10,85 

. 
Despesa Geral 2.386,29 10,57 444,26 10,21 

Despesa com Pessoal 
+ Encargos Sociais 12.943,55 57,34 2.098,35 48,24 

Despesa E'inanceira 
(Tx + Irrpostos + 
outros) 7,89 0,04 180,79 4,16 

Custo Unitário 22.572,39 100,00 4.350,34 100,00 

FONTE: Pesquisa de Campo 

·108. 
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Observe-se que as parcelas de pessoal e material administra

tivo representam cerca de 72% do custo médios dos hospitais 

próprios que foram pesquisados, ficando os 28% restantes dis 

tribuidos entre os itens de alimentos 11%, despesa geral cer 

ca de 10% e medicamentos, aproximadamente, 6%. O peso da 

parcela referente a despesas financeiras é 90UCO significati 

vo em razão da isenção de certos impostos e taxas de que des 

frutam estes hospitais. 

Se compararmos estes custos com aqueles dos hospitais contra 

tados analisados anteriormente, podemos constatar que os cus 

tos. médios por paciente-dia e por caso são, aproximadamente, 

5 vezes mais altos nos hospitais próprios. Esta diferença, 

entretanto, merece ser melhor explicada. Em primeiro lugar, 

note-se que a parcela de pessoal, que representa aproximada

mente 57% do custo médio total nos hospitais próprios, é a 

componente que mais explica este diferencial no cus to dos ser 

viços nosocomiais entre estas duas formas de prestação de 

serviços. Assim, observe-se, com relação ao custo médio por 

paciente-dia, que o item pessoal aumenta de Cr$ 188 nos hos

pitais contratados para Cr$ 1.194 nos hospitais próprios. E~ 

te mesmo comportamento é verificado no custo por caso, onde . 
o custo médio com pessoal aumenta de Cr$ 2.098 nos contrata:'" 

dos para Cr$ 12.943 nos próprios. 

Este maior custo com pessoal nos hospitais próprios explica

se, em.parte, pela relação empregado leito. Conforme mos

tram os dados reunidos no Anexo n9 2 Quadro n9 A2.4, os hos

pitais próprios apresentam uma relação de 4 empregados por 

leito, enquanto nos contratados esta relação ~ de apenas 1,2 

empregados por leito. Esses dados entretanto, não são compa 

ráveis, uma vez que na maior parte dos hospitais contratados 

não há uma relação direta de emprego entre o médico e o hos-

pital. Ademais alguns dos hospitais próprios desenvolvem 

programas de ensino e pesquisa que aumentam a necessidade de 

emprego· de mão de obra. 
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Assim, uma comparação mais efetiva, até que seja possível i 

dentificar melhor as diferenças na composição da mao de obra 

empregada nos hospitais próprios e contratados, deve excluir 

dos dados agregados a parcela referente a pessoal. Excluindo 

o custo médio com pessoal, podemos constatar, todavia, 

a diferença continua sendo elevada no que se refere a 

médi9 por paciente-dia: 4,7 vezes maior nos hospitais 

prios. 

que 

custo 
.-

pro-

Dos outros insumos, o item alimentos é aquele que apresenta 

diferença mais elevada. Nesse item, o custo médio por paci

ente-dia passa de Cr$ 30 nos hospitais contratados para Cr$. 

228 nos ·próprios. Esta diferença nos levou a comparar a re

lação refeição/paciente-dia entre estes dois tipos de hospi

tais, podendo-se constatar que tanto os hospitais contratados 

como os próprios apresentam uma relação de aproximadamente 

16 unidades de refeição por paciente-dia. (Ver Anexo n9 2 Qu.§! 

dro n9 A2.5). Essa forma, a explicação da elevação do custo 

pode estar na forma corno a maior parte dos hospitais próprios 

fornece alimentação aos pacientes. Em geral o serviço é con 

tratado com terceiros, que, obviamente, inser~m uma parcela 

de lucro no preço das refeições que são fornecidas aos paci-
,." . 

entes. Isto não sucede nos hospitais contratados, que forne 

cem diretamente as refeições a seus pacientes utilizando suas 

próprias instalações de cozinha. 

As parcelas do custo por paciente-dia referentes a material 

administrativo e despesas gerais também apresentam valores 

significativamente maiores nos hospitais próprios em relação 

aos cQntratados. Assim, pode-se verificar "que o custo médio 

com material administrativo foi calculado em Cr$ 35,5 nos 

contratados e Cr$ 320,7 nos próprios, sucedendo o mesmo pro

cesso de elevação nas despesas gerais que foram calculadas 

em Cr$ 38,2 e Cr$ 215,7 respectivamente. Vale a pena notar 

que a hipótese de que essas diferenças se devem ao maior ta 

manho dos hospitais próprios não foi comprovada, uma vez que 

elas se mantém quando os hospitais são comparados com hospi-
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tais gerais do mesmo porte. Este pode ser observado nos Qu~ 

dros 4.28 e 4.29 que nos mostram a composição do custo médio 

por paciente-dia segundo o tamanho dos hospitais próprios e 

contratados, onde se pode verificar que os custos médios com 

material administrativo e despesas gerais são maiores, em t~ 

das as três (3) classes de tamanho consideradas, nos hospi

tais próprios. Note-se entretanto, que esta diferença dimi

nui em comparação com os outros estratos nos hospitais de 

mais de 200 leitos, onde os hospitais próprios seguem apre

sentando ainda custos médios 3,5 vezes maiores que os contra 

tados. Esta dedução na diferença se explica pela maior con

cen~ração de hospitais contratados de finalidade nao lucrati 

va nesta classe de tamanho. 

Um outro aspecto que pode explicar o diferencial de custo en 

tre hospitais contratados e próprios, refere-se ao efeitonos 

custos médios provocados por as diferenças na proporçao de 

casos tratados em as diferentes categorias de hospitais. ~ 

to a isso, podemos verificar nos Quadros 4.30 e 4.3l,que 50% 

dos hospitais próprios apresentam mais de 50% de seus atendi 

mentos na clínica cirúrgica, enquanto só 14,29% dos hospitais 

contratados gerais têm sido esta mesma proporção de casosnes 

ta clínica. Por outro lado·25% dos hospitais próprios ~~m 

mais de 50% de seus atendimentos na clínica obstétrica, pro

porçao essa SÓ encontrada em 14% dos hospitais contratados 

gerais. 

o maior custo destas duas clínicas pode ser claramente obser 

vado no gráfico 4.3, onde se pode verificar que à medida que 

se aumenta a proporção de casos na clínica cirúrgica maisclí 

nica obstétrica o custo médio aumenta progressivamente, che

gando a alcançar até um custo máximo por caso de aproximada

mente 32 mil cruzeiros. Observa-se que à medida que se aume~ 

ta a proporção dos atendimentos nas clínicas médica e pediá

trica ocorre o fenômeno inverso, ou seja, o custo médio por 

clínica diminui, de tal forma que o hospital que apresenta 

67% de seus atendimentos nestas duas clínicas é o que apre

senta o menor custo médio por caso, (cerca de Cr$ 15 mil) • 
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1977 - Custo Médio por Paciente~Dia nos Hospitais Gerais enbatados, 

Segundo seu Ta~anho 

Tamanhos 

Até 100 lei tos 

101 - 200 lei tos 

Mais - 200 leitos 

Med. e Mat. 
uso Médico 

95,0 
(14) 

83,80 
(14) 

96,40 
(lI) 

FONTE: Pesquisa de Campo 

A1irr,entos 

32,90 
(14) 

29,30 
(14) 

24',50 
(lI) 

Mat. Adrni-
nistrativo 

40,50 
(14 ) 

33,8 
(14 ) 

97,90 
(lI) 

Despesa 
Geral 

35,40 
(14) 

41,50 
(14) 

62,20 
(lI) 

Pessoa 

296,30 
(14 ) 

230,50 
(14) 

260,20 
(11) 

1 Desp. 
Financ. 

36,70 
(14 ) 

13,60 
(14) 

17,90 
(11) 

} O número entre parênteses indicam o número de hospitais considerados. 

Custo 
unitário 

536,80 
(14) 

432,50 
(14) 

559,10 
(11) 

I-' 
I-' 
IV 
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1977 - Custo Médio por Paciente-Dia nos Hospitais 

Próprios, Segundo seu Tamanho 

(Valor em Cr$ d~ 1970 

rv'.edicamentos 
e Material Alimentos Material Despesa Pessoal 

Tamanhos uso.M2dico Administrativo Geral 

até 100 leitos 66,15 201,68 293,60 166,07 1.379 ,52 

(2) (2) (2) (2) (2) 

101 - 200 leitos 305,92 191,14 399,75 258,27 1.094,97 

(5) (5) (5) (5) . (5) 

Mais de 200 leitos I (136,40) 267,52 . 240,60 184,90 1.157,16 

(5) (5) (5) (5) (5) 

F0NTE: Pesquisa de Campo 

'Despesas Olsto 
Financeiras Unitário 

2.107,02 

(2) 

2.250,05 

(5) 

1.986,58 

(5) 

) O número entre parênteses indicam o número de hospitais considerados. ..... ..... 
tu 
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"QUADRO 4.30 

Distribuição dos Hospitais Próprios 
Segundo a Proporção de Casos por 
C1inica 

.114 . 

C. m':DICA C. CIRORGICA t.OBST~TRICA C. PEDIÁTRICA 

'lbtal de Total de "Total de Total de 
% % % % Hospitais Hospitais Hospitais Hospitais 

~--------~--~-------------------------------------------------------------.. .. 
.0,0 

-'0, O ... 
..,0,0 

<10,0 

1-20,0 

~ 30,0 

l--40,0 

~,O f--- 50,0 .. 
>50,0 .. ., .. .. .. 

• .. .. ., 
.., .. 
., 
... ... 
..-.. 
... .. .. -.. -... 

6 

1 

4 

1 

12 

FONTE : 

50,0 

8,33 

33,34 

8,33 

100,00 

3 

1 

1 

1 

6 

"12 

25,00 

8,33 

8,33 

8,33 

50,0 

100,00 

Pesquisa de Campo 

7 

1 

1 

3 

12 

58,34 

8,33 

8,33 

25,0 

100,00 

10 

2 

12 

83,34 

16,66 

100,00 
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--... 
----
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~rçCes de caso .. 

\Ir,OO 1-- 20,00 ... 
I \ 00 30,00 

-' 
.. ,00 ~ 40,00 

"',00 50,00 .. .. >-50,00 
., .. .. 
..., .. 
4., .. .. ... ... .. .. 
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QUADRO 4.31 

Distribuição dos Hospitais Gerais, Segundo' 

a Proporção de Casos por Clínicas 

.115 • 

C. Mf:DICA C. CIRORGICA C.OBSTtTRICA C. PEDIÂTRICA 

'Ibtal de 
Hospitais 

5 

6 

5 

4 

8 

7 

14,29 

17,14 

14,29 

11,43 

22,85 

20,00 

35 100,00 

Total de 
lIospitais 

7 

8 

9 

5 

1 

5 

% 

20,00 

22,85 

25,71 

14,29 

2,86 

14,29 

35 100,00 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Total de 
Hospitais 

2 

7 

11 

6 

4 

5 

5,71 

20,00 

31,43 

17,14 

11,43 

14,29 

35 100,00 

'Ibtal de 
Hospitais 

16 

% 

45,72 

13 37 ,14 

6 17,14 

,.'" 
o"; 

35 100,00 
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, 
GRAFICO N2 43' • 

- ' 
EFEITO DA PROPORÇAO DE ATENDIMENTOS 

POR E'SPECIALIDADE (PROPORÇÃO DE CASOS) 
, 

SOBRE O CUSTO MEDIO-HOSPITAIS PROPRIOS 

, I 

% CASOS C.MEDICA+ C.PEDIATRICA 
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Esta maior concentração de casos em clínica de maior custo co 

mo a clínica cirúrgica e a clínica obstétrica, é, assim, o 

principal fato que explica o maior custo por paciente-dia nos 

hospitais próprios, quando comparados com os hospitais da re

de contratada da Previdência Social. 

o pró'ximo item busca quantificar este efeito da proporçao de 

casos na determinação do custo médio de forma a permitir urna 

interpretação mais precisa dessas diferenças. 

" 
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4.3.4 - A variação dos custos segundo a proporçao de casos 

tratados: urna análise econometrica 

Nos comentários sobre os custos dos hospitais contratados e 

próprios ficou evidente que urna das variáveis explicativas do 

diferencial no custo entre estas duas formas de prestação de 

serviços é a composição de casos tratados. Desta forma,a aná 

lise empírica a seguir tem corno objetivo verificar corno a "rnis 

tura de casos" tratados pode afetar as diferentes categorias 

de custo dos serviços hospitalares e conseqüentemente gerar 

urna diferença inter-hospital. 

As evidências quanto à composição percentual da mistura de ca 

sos nos hospitais da amostra de 69 hospitais contratados es

tão indicadas no Quadro 4.32. Aí as diversas especialidades 

aparecem grupadas em quatro I c línicas"(23): médica, cirúrgi

ca, pediátrica e obstétrica. Originalmente haviam sido in

cluídas duas outras clínicas ou especialidades: tisiológica e 

psiquiátrica. Todavia)pela excessiva concentração dessas clí 

nicas num número reduzido de hospitais, optou-se por sua ex

clusão da amostra. Corno anteriormente, os indicadores utili

zados são a média e o coeficiente de variação de cada urna das 

proporçoes de ocorrências de casos no total de casos tratados. 

Pode-se notar no Quadro 4.32 que os coeficientes de variação 

sao elevados, nas quatro clínicas. Essa evidência é compatí 

vel tanto com situações em que um hospital atua pouco numa da 

da especialidade, corno situações em que poucos hospitais se 

concentram numa proporção mais elevada do que a proporção mé

dia de atuação nessas especialidades (o que é o caso típico da 

clínica pediátrica e, em menor escala, da clínica cirúrgica). 

(23) De malo geral) essas clínicas representam categorias mutuamente exclu- . 
sivas. Tcdavia o levantarrento errpírico não permite detectar a exten
são de eventuais superposiçêes. 



QUADRO 4.32 

PROPORÇÕES DE MISTURA DE CASOS 

Especialidade Proporção Média 

Clínica Médica 0,423 

Clínica Cirúrgica 0,257 

Clínica Pediátrica 0,187 

Clínica Obstétrica 0,402 

FONTE: Pesquisa de Campo 

.119. 

Coeficiente (1) 

de Variação 

68,0 

78,5 

95,7 

65,4 

", 

(1) Desvio Padrão expresso em percentagem da média 
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Assim, o Quadro 4.33 detalha a extensão da variação de mist~ 

ra de casos, apresentando para cada clínica, a distribuição 

de hospitais, segundo classes de proporção de mistura de 

casos. 

Na colun~ de clínica pediitrica 96% dos hospitais tim, nessa 

clínica,' menos de 30% de seus casos médicos, enquanto os 4% 

restantes concentram uma proporção de casos pediátricos igual 

ou superior a 55%. Em contraste, na clínica médica e na clí 

nica obstétrica observa-se uma distribuição de hospitais mais 

homoginea, pelas diferentes classes de intervalos de mistu

ra de casos. 

Sumariamente, o Quadro 4.32 e 4.33 evidenciam para os hospi 

tais representados na amostra e nas quatro categorias de es

pecialidade (ou clínicas) uma grande variação 'inter-hospitais, 

em termos de mistura de casos. 
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QUADRO 4.33 

VARIAÇÃO NA MISTURA DE CASOS NOS HOSPITAIS 

Percentagem de hospitais com a mistura de casos 

Proporção do 
indicada 

total de casos Clínica Clínica Clínica Clínica 
Médica Cirúrgica Pediátrica Obstétrica 

< 0,05 2,5 7,9 12,0 -
0,50 i 0,075 2,5 - 4,0 2,6 

0,075; 0,100 5,1 10,5 4,0 2,6 

O,lOOi 0,125 5,1 7,9 8,0 -
0,125 i 0,150 2,6 13,1 8,0 7,9 

0,150i 0,175 2,6 - 24,0 7,9 

0,175; 0,200 7,7 7,9 16,0 -
O,200i 0,225 2,5 7,9 8,0 2,6 

0,225; 0,250 - 5,2 8,0 13,2 

0,250i 0,275 5,1 5,3 - 2,6 

0,275; 0,300 2,6 5,2 4,0 10,5 

0,300i 0,325 - 5,3 - -
0,325i 0,350 7,7 5,2 - 2,6 

0,350i 0,375 - - - 2,7 

0,375; 0,400 2,6 - - 10,5 

0,400; 0,450 12,8 - - -
0,450i 0,500 7,7 2,6 - 7,9 

0,500"; 0,550 5,1 10,8 - 2,7 

~ 0,550 25,8 5,2 4,0 23,7 

FONTE: Pesquisa de Campo 
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4.3.4.1 - A hipótese da mistura de casos 

Se ci representa o número de casos tratados na i-ésima clíni

ca e C, o número total de casos tratados no j-ésimo hospi

tal, então 

, ... , ~} é a mistura de casos (IIC~ 

j 

se mixll) no j-ésimo hospital. 

Como mencionado anteriormente, a literatura especializada apr~ 

senta evidências empíricas de que amistura de casos seria um 

componente importante na formação dos custos hospitalares. Ou 

seja, se Ik é o k-ésimo item de custo, então 

. . . , 
~) 

é a hipótese da 

mistura de casos. 

Em termos econamétricos, o teste dessa hipótese pode ser esta

belecido a partir de um modelo linear do tipo 

= + + ~ k 
n 

Cn +j{ k 
C 

em que d- e os fi k l são parâmetros estimáveis estatistica

mente, e~ k representa um conjunto de influências aleatóri

as, inclusive de variáveis outras que não as contidas nas pro

porçoes ci/C. 
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Teoricamente, como para cada observação (ou unidade hospita

lar) se verifica 

m 

~ 
i=l = 1 

-a regressao linear acima deve incluir apenas m - 1 propor-

ções de casos. 

o coeficiente de correlação múltipla da reta de regressao 
.. 
e 

um indicador simples da extensão em que a variação nos cus

tos pode ser atribuída a diferenças na mistura de casos. 

o Quadro 4.34 resume alguns resultados desse teste para o ca 

so de 6 especialidades ou clínicas (além das 4 clínicas cita 

das anteriormente, a clínica tisiológica e a clínica psiqui~ 

trica). Observa-se, por exemplo, as diferenças de mistura 

de casos explicaràm cerca de 45% da variação total dos cus 

tos por caso e 39%, no custo por paciente-dia. Ainda mais 

sensíveis seriam as variações no custá de alimentação (58%) 

no custo por caso. Igualmente otens de custo "mais diretos", 

como pessoal médico e medicamentos, seriam bastante afetados 

pelo case-mixo 

Todavia, tais resultados sao apenas preliminares e de quali

dade estatística duvidosa. ~ provável que os valores do coe 

fi ciente de determinação (R2 ) estejam generalizadamente vi

~iados por multicolinearidades e por ocorrências como outras 

variáveis explicativas (por exemplo, "tamanho" do hospital) 

estarem correlacionadas com qualquer uma das proporçoe~ 

cl/~' Tentativas de contornar tais dificuldades como essas 
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levam necessariamente a reduções no tamanho da amostra(24) -

o que, por seu turno, também implica em sérios problemas pa

ra a qualidade dos resultados. 

Assim sendo, devemos concluir que o teste da hipótese da mis 

tura de casos deve ser desenvolvido no contexto de uma amos

tra mais,rica de informações: de maior tamanho e com um deta 

lhamento de itens de custo e de especialidades (lIclínicas ll
) 

mais preciso. Os resultados indicados no Quadro 4.34 não d~ 

vem, pois, serem encarados senão como indicativos de uma ne

cessidade de pesquisa adicional. 

Não obstante os valores encontrados para o caso brasileiro 

apontam no sentido de um efeito da mistura de casos sobre o 

custo médio mais intensiva do que aquele calculado por Martin 

Feldstein para a Inglaterra. (25) Os resultados do estudo de 

Feldstein, os quais foram reproduzidos no Quadro 4.1 , mo~ 

tram valores bastante inferiores aos apresentados anterior

mente para o caso brasileiro. Os coeficientes mostrados por 

Feldstein foram apenas de 0,021 no custo médio total por p~ 

ciente-semana e 0,275 no custo médio total por caso. 

(24) Foram feitos testes em sub-arrostras de hespitais próprios e hospi
tais contratados; exclusões das clínicas tisiolÕgicas e psiquiátri 

(25) 

. caSi exclusão eventual de urna das três clínicas: rrédica, cirúrgica 
e pediátrica etc. Os resultados· decorrentes foram inconclusivos e, 
em certos casos, de qualidade ainda mais discu:tível do que os relata 
dos no texto acima. . -

M.S. Feldstein, Econanic Analysis for Health Service Efficiency ,Arns-
terdam, North Holland, 1969. 
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QUADRO 4.34 

EFEITOS DAS DIFERENÇAS DE MISTURA DE CASOS NOS 

CUSTOS HOSPITALARES 

Item de Custo por Custo por 

Custo paciente/dia caso 

R2 R2 

Medicamentos e 

Material r.1édico 0,327 0,165 

Gêneros Alimentícios 0,183 0,580 

Despesas Gerais 0,121 0,100 

Pessoal 0,363 0,317 

Pessoal Hédico 0,213 0,179 

Despesas Financeiras 0,050 0,003 

Custo Total 0,386 0,446 

OBS.: R2: coeficiente de determinação 

FONTE: Pesquisa de Campo 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DA PREVID~NCIA SOCIAL BRASILEIRA 

Do estudo realizado ao longo dos quatro capítulos anteriores, 

pode se concluir que o aumento real dos gastos com assistên

cia midica, o qual foi da ordem de 16% ao ano durante o pe

ríodo de 1970-77 se explica, entre outros, pelos seguintes fa 

tores: ' 

• Expansão no número de atendimentos (tanto hospitalar como 

ambulatorial); 

• Aumento dos gastos per-capita, devido a aumento no 

midio dos atendimentos; 

custo 

Modificação na composição de casos, com um aumento perce~ 

tual dos casos de clínica cirGrgica e clínica obstitrica; 

• Da nao existência de um sistema de contabilidade de custos 

compati vel com as técnicas médicas que perrni ta reajustar e 

controlar periodicamente as tabelas de remuneração dos ser 

viços médicos contrat~dos,principalmente no que se refere 

à diária hospitalar. A defasagem da diária com relação ao 

custo hospitalar vem originando a proliferação de outros 

serviços midicos não incluidos na diária, tornando, desta 

forma,os serviços midico-hospitalares mais custosos para a 

Previdência Social. 

Com relação aos custos hospitalares" pode-se constatar que e~ 

tes sOfrem variações significativas quando se analisam hospi 

tais gerais X especializados; finalidade lucrativa X não lu

crativa; próprios X contratados; tamanho; tipo de prestação 

de serviço e a proporção de casos tratados. Com relação 
, 
a 

proporção de casos, embora de forma preliminar, pode-se veri 

ficar que estes explicam cerca de 39% no custo por pacien

te-dia e 44% no custo por casO. Este talvez seja um dos 

fatores que mais explique o diferencial de custo entre hos 

pitais contratados e próprios, na medida em que os Gltimos 



-127. 

apresentam uma maior concentração de casos em cirurgia e obs 

tetr{cia, especialidades essas de um reconhecido custo 

maior. 

Outro aspecto que pode constatar-se é que a prestação dos ser 

viços de assistência médica vem apresentando como perspecti

va eminente a de desenvolver-se dentro de uma política pri

vatizante, incentivando a realização de contratos e convê 

nios. Tendo em conta as implicações nos gastos com assistên 

cia médica que esse modelo vem ocacionando, pode-se concluir 

gue as perspectivas do mesmo nao parecem ser satisfatórias. 

Caso emprego e salários continuem crescendo a taxas inferio

res ao crescimento do PIB, o crescimento da receita de con

tribuição para a previdência social (mantida a atual base tri 

butária) será insuficiente para atender o crescimento da de

manda por assistência médica que resulta do próprio ritmo de 

urbanização, sem provocar prejuízos irreparáveis no valor re 

aI dos benefícios previdenciários. 

A verificação empírica da afirmação anterior pode ser obser

vada nas simulações realizadas a seguir. 

As hipóteses adotadas nas simulações foram as seguintes: 

Que o atendimento da procura por serviços médico-hospital~ 

res siga sendo realizada dentro dos moldes da política at~ 

aI, isto é, através da expansão dos serviços contratados 

com hospitais privados. Desta forma, não é considerada a 

hipótese de expansão dos serviços próprios os quais conti 

nuarão funcionando dentro de suas capacidades atuais de 

atendimento. 
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- Que o crescimento da receita de contribuições possa ser es 

timada a partir da seguinte relação: 

(3 O) 

As estimativas da evolução dos gastos de custeio e da recei

ta de contribuições (nas três hipóteses alternativas de cre~ 

cimento do número de contribuintes (emprego) para o perío

do de 1980/1990, são apresentadas em seguida no Quadro 5.1. 

QUADRO 5.1 

QUADRO COMPARATIVO DAS AFIRMATIVAS DE RECEITA DE CONTRIBUI

ÇÕES E DOS GASTOS CORRENTES COM HOSPITAIS CONTRATADOS. (PE

RloDO 1980 a 1990) 
Cr$ 1.000.000 . de 1977 

Despesas Reoeita de cantri Reoei ta de cm Receita de con 
de custeio buição de hipÕteSe triliuição hipõ triliuicão hirl) , -

Anos com hospi- de 7% tese de 5% tese de 3% 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1900 

(3 O) 

tais crn-
tratados 

24.439,79 110.284,44 105.243,25 100.402,27 

31.043,26 119.852,89 111. 710,16 104.094,23 

38.108,83 130.273,44 118.568,55 107.915,89 

45.668,82 141.570,41 125.880,30 111.868,79 

53.758,35 153.824,04 133.654,96 116.007,68 

62.414,13 167.174,76 141.902,06 l20.281,58 

71.675,67 181.653,99 150.631,06 l24.691,99 

81.585,27 197.410,46 159.907,89 l29.294,75 

92.1B8,82 214.540,15 169.743,75 134.037,76 

103.534,60 233.142,39 180.207,58 138.977,55 

115.674,84 253.381,50 191. 312 ,34 144.116,73 

Ct r~presenta o n~o de contriliuintes ~ K o termo cç;nstante da ftm-
çao. Esta equaçao foi calculada atraves de regressao simples utili 

zando-se a transfonnaçã:> logaritmica 1.0; RC = K + 9. Log '1:;, sendo ·0 

coeficiente 9 significante a 95%. Os dados para a regressao foram o 
número de contribuintes e total da receita de contriliuiçCes disponí-
veis para o período 1967/77.. . 
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Observe-se que na hipótese de uma taxa de crescimento de 7% 

para o total de contribuintes (bastante otimista na conjunt~ 

ra econômica atual), os gastos de custeio com os hospitais 

contratados já a partir de 1982 estariam absorvendo 29,2% da 

receita de contribuição, percentual este que em 1978 era de~ 

tinado para cobrir todos os gastos com assistência médica.~ 

cebe-se, também, no mesmo Quadro, que em 1990 as despesas de 

custeio seriam quase 46% do total da receita de contribuição. 

Isto implicaria em ter que sacrificar os programas de benefí 

cios previdenciários para atender aos gastos com assistência 

médica. 

Nas hipóteses de crescimento do emprego a 5% e 3% ao ano, as 

perspectivas financeiras da previdência são ainda mais preo

cupantes. Nessa última hipótese os gastos de custeio com 

hospitais contratados chegariam a representar 80% da recei

ta de contribuições daqui a uma década. Fica, portanto, re

forçada a nossa afirmação inicial de que o crescimento da re 

ceita de contribuição será insuficiente para atender o cres

cimento futuro da demanda por assistência médica. 

Vale a pena notar que as tentativas de liberar recursos para 

financiar a expansao de atendimentos através de melhor con

trole dos gastos com assistência médica e aperfeiçoamento dos 

sistemas administrativos parece que não forneceu os resulta 

dos desejados. (3~) Desta forma; a pressão pela busca de n~ 
fontes de financiamento deverá tornar-se cada vez mais inten 

sa. Entre as alternativas que têm sido mencionadas, incluem-

se: 

(31) Assim, ao analisar a evolução dos gastos can assistência médica du
rante o períooo de 1970/77, p:x:1e-se crnstatar uma taxa média anual de 
crescimento real dos gastos com assistência médica de cerca de 16%. 
Sendo o triênio 74/76 o que apresenta a maior taxa de aumento, 29%, 
passando de Cr$ 3.361,2 milhões em 1974 para Cr$ 6.296,3 milhões em 
1976. (C1~zeiros de 1970). 
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a) a modificaçio no atual sistema de contribuiç6es para a pre 

vidência social, substituindo a contribuiçio da empresa, 

baseada na folha de salários, por uma contribuiçio baseada 

no valor adicionado; 

b) pagamento direto pelo usuário, em função do respectivo .ní

vel de renda, de uma fraçio do custo do serviço prestado; 

c) maior aporte de recursos orçamentários. 

Todas essas soluç6es tendem a encarar o problema como uma ques

tão financeiramente conjuntural e que poderia ser soluciona

da por um aporte adicional de recursos ou por medidas de ra

cionalizaçio dos gastos. O problema, entretanto, é mais pro

fundo e repousa na pr5pria concepçio original do sistema de 

previdência como uma variedade de seguro social. Nesse caso, 

a prestaçio do serviço seria uma contrapartida à contribuição 

efetuada implicando numa política não seletiva do ponto de 

vista da possibilidade de acesso ao consumo pelos diferentes 
L) 

segmentos da populaçio. Na verdade, a seleçio de faz de modo ~-

inverso ao desejável, uma vez que grande parte da população de 

baixa renda nio tem possibilidade de usufruir os benefícios 

da assistência médica por não estarem integradas ao mercado for 

mal de trabalho. 

Embora mudanças recentes na previdência social brasileira te

nham propiciado uma quase completa universalizaçio do siste

ma, as diferenças de tratamento entre os contribuintes e o 

nio contribuinte ainda perduram. ~ necessário adotar uma se 

letividade dirigida que procure inverter a situaçio atual, is 

to é, facilitar o acesso de contribuintes de baixa renda e di 

ficultar o acesso de contribuintes de alta renda. Isso exi

giria acabar com o atual mecanismo de convênios com empr~sas 

(que s5 beneficia os empregados de grandes empresas que em ge 

ral têm melhores salários) e refrear a tendência a uma total 

transferência das atividades de produção direta dos serviços 

para a iniciativa privada. 
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ANEXO I 

TESTES DE SIGNIFICÃNCIA DAS COMPARAÇOES ENTRE OS CUSTOS MtDIOS 

O presente anexo tem por objetivo mostrar os testes de signifl 
cância estatística das diferenças verificadas nos custos medias 
que foram apresentadas no capítulo 2 do presente relatório· 

Para este efeito foi utilizado o teste de Student, aplicado -a 

diferença de medias. Este teste consiste em calcular o valor da 
abscissa da distribuição de Student (t +) que comparado com o 
valor tabelado para um nível de significância ~ e (n l + n2 - 2) 
graus de liberdade, informa sobre a significância ou não das 
diferenças das medias testadas. Tais testes são mostrados no 
quadro a seguir: 

,.'- ' 
.... 
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RESULTADO DOS TESTES DE SIGNIFICÃNCIA ESTATrSTICA DAS COMPARAÇqES 
ENTRE OS CUSTOS MrDIOS 

Graus de Comparação dos Custos Nedios '. ... . ........... 1 iberdade. 

· Custo medio por paciente-dia no Rio 
de Janeiro e São Paulo - hospitais 
geràis. Quadro 2.2 

Custo medio por caso no Rio de 'Ja 
neiro e São Paulo - hospitais g~ 
.rais. Quadro 2.3 

· Custo meàio por paciente-dia dos 
hospitais menores de 100 leitos e 
de 101 a 200 leitos - hospitais g~ 
rais. Quadro 2.4 e 2.28 

Custo medio por paciente-dia dos 
hospitais·de 101 a 200 leitos e 
maiores de 200 leitos - hospitais 
gel'ais. Quadro 2.4 e 2.28 

• Custo medio por caso dos hospitais 
menores de 100 leitos e de 101 a 
200 leitos - hospitais gerais. Qua
dro 2.5 

· Custo medio por caso dos hospitais 
de 101 a 200 leitos e maiores de 
200 leitos - hospitais gerais. Qu~ 
dro 2.5 

• Custo por paciente-dia dos hospi 
tais menores de 100 leitos e de 10T 
a 200 leitos - Hospitais gerais de 
finalidade não lucrativa.Quadro 2.6 

37 

37 

26 

23 

26 

23 

11 

Nível de 
si gni fi cânci a 

1.49 0,80 

1,25 0,60 

0,98 0,60 

0,78 0,50 

0,80 0,50 

2,19 0,95 

2,14 0,90 



Comparação dos custos medias 

• Custo por paciente-dia dos hospi
tais de 101 a 200 leitos e mala 
res de 200 leitos - hospitais ge 
rais de finalidade n~o lucrativa~ 
Quadro 2.6 

Custo por caso dos hospitais me 
nores de 100 leitos e de 101 a 
200 leitos - hospitais gerais de 
finalidade não lucrativa. Qu~ 
dro 2.7 

• Custo por caso dos hospitais de 
101 a 200 leitos e maiores de 
200 leitos - hospitais gerais de 
finalidade não lucrativa. Qua 
dro 2.7 

· Custo media por paciente-dia nos 
hospitais menores de 100 leitos e 
de 101 a 200 leitos - hospitais 
gerais de finalidade lucrativa. 
Quadro 2.8 

· Custo media por paciente-dia nos 
hospitais de 101 a 200 leitos e 
nos maiores de 200 leitos - hos 
pitais gerais de finalidade "1; 
crativa. Quadro. 2.8 

· Custo media por caso nos hospi 
tais menores de 100 leitos e de 
101 a 200 leitos - hospitais ge 
rais de finalidade lucrativa. Qu~ 
dro 2.9 

· Custos medias por caso nos hospl 
tais de 101 a 200 leitos e nos 
maiores de 200 leitos - hospitais 
gerais de finalidade lucrativa. 
Quadro 2.9 

Graus de 
1 i berdade 

12 

'11 

12 

13 

6 

13 

6 

+ t 

0,96 

2,42 

2,34 

1.94 

0,17 

1,18 

0,04 
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Nível de 
significância 

0,60 

0,95 

0,95 

0,90 

+ 

0,60 

+ 



Comparação dos custos medias 

Custo media por paciente-dia nos 
hospitais do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Quadro 2.14 

· Custo media Ror caso 'nos hospi 
tais do Rio de Janeiro e São Pau 
10. Quadro 2.15 

· Custo' media por paciente-dia nos 
hospitais psiquiátricos de fina1i 
dade lucrativa e não lucrativa. -
Quadro 2.16 

· Custos medias por caso nos hos 
pitais psiquiãtricos de fina1ida~ 
de lucrativa e não lucrativa. Qua 
dro 2.17 -

· Custos medias por paciente-dia nos 
hospitais psiquiátricos menores de 
200 leitos e nos maiores de 200. 
Quadro 2.18 

Custos medias por caso nos hospi 
tais psiquiátricos menores de 20U 
leitos e nos maiores de 200. Qu~ 
dro 2.19 

· Custos medias por paciente-dia nos 
hospitais psiquiátricos do Rio de 
Janeiro menores de 200 leitos e 
nos maiores de 200. Quadro 2.20 

Custo por caso nos hospitais' , psi 
quiãtricos do Rio de Janeiro meno 
res de 200 leitos e nos maiores de 
200. Quadro 2.21 

Custos medias por paciente-dia nos 
hospitais psiquiátricos de'São Pau 
10 menores de 200 leitos e maiores 
de 200. Quadro 2.22 

Graus de 
1 i'berdade 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

4 

4 

6 

t+ 

0,89 

1,41 

0,74 

0,48 ' 

1,46 

0,89 

0,08 

0,39 

0,86 
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Nível de 
significância 

0,60 

0,80 

0,50 

+ 

0,80 

0,60 

+ 

+ 

0,50 
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. Custos medias por caso nos hospitais 
psiquiátricos de São Paulo menores 
de 200 leitos e maiores de 200 lei 

.tos. Quadro 2.23 

. Custo media por paciente dia nos hos 
pitais próprios e contratados. Qua 
dro 2.26 

Custo media por caso nos hospitais 
próprios e contratados. Quadro 2.27 

Custo media por paciente dia nos hos 
pitais próprios menores de 100 leT 
tos e de 101 a 200 leitos. Quadro -
2.29 

Custo media por paciente dia nos hos 
pitais próprl0s de 101 a 200 e maio 
res de 200 leitos. 

+Níve1 de significância menor a 50% 

Graus de 
liberdade 

6 

79 

79 

5 

8 

0~72 

15 

23,9 

0,68 

0,73 

. 
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Nível de 
significância 

0,50 

0,95 

0,95 

+ 

0,50 
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ANEXO 11 

QUADROS ESTATlsTICOS COMPLEMENTARES 



I 
'QUADRO A2.: 1 I 

1977 - ~e1açio M~dia Empregado/Leito, 
Segundo Tamanho dos Hospitais 
Gerais 

HOSPITAIS EMPREGADO/LEITO 

At~ 100 1 ,5 

101 - 200 1 , 1 

mais de 200 2,0 
. . . . . . . . .. ..... 

. 

FONTE: Pe~quisa de Campo 
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QUADRO A2.2 

Taxa Media de Permanência n~s Hospitais Gerais do 

Rio de Janeiro e São Paulo 

Taxa Media de pe! 
Hospitai s -manencia em dias 

Hospitais do Rio de Janeiro (" ) 8,71 

Hospitais de São Paulo (28) 6,98 

Total de Hospitais (39) 7,83 

FONTE: Pesquisa de Campo 

() Numero de Hospitais Considerados para o Cãlculo 
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QUADRO A2.3 

1977 - Custo M~dio Anual com Pessoal nos Hospitais 
Gerais do Rio de Janeiro e São Paulo 

(Cr$. de 1977) 

Hospitais Gerais Custo M~dio 
( 1 ) 

Rio de Janeiro 32.179,44 

São Paulo 138.256, 

FONTE: Pesquisa de Campo 

(1) O Custo M~dio foi determinado tomando como base 
as despesas m~dias com pessoal técnico, enfer
meiros e administradores e nGmero de empregados 
pertencentes a estas categorias funcionais. 
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QUADRO A2.4 
+----

-
1977 - Relaçio.' Empre~ado/Leito nos Hospitais 

Contratados e Próprios do Rio de Janei 

ro e São Paulo 

Coeficiente 
Hospitais Empregado "/ Léito 

Hospitais Próprios ( 1 ) 4 

Hospitais Contratados ( 2 ) 1 

FONTE: Pesquisa de Campo 

(1) Total de Hospitais Considerados para o 

Cálculo 

(2) Total de Hospitais Considerados para o 

Cálculo 69 
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QUADRO A2.5 
------ . ~- _._-".0' •. - -

1977 - Relação Refeição Paciente nos 
Hospitais Próprios e Contrata
dos do Rio de Janeiro e .. São 
Paulo. 

Hospitais Coeficiente 

Próprios ( 1 ) 16,4 

Contratados (2 ) 16,3 

FONTE: Pesquisa de Campo 

(1) Numero de Hospitais Considerados p~ 
ra o cã1 c u1 o (l 2) 

;(2) NGmero de Hospitais considerados p~ 
ra o Cã1culo (69) 
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