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Aplicação da metodologia de alocação recíproca na apuração dos 
custos hospitalares 
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Resumo: No processo de estruturação de sistemas de apuração de custos hospitalares, uma importante decisão é 
quanto à metodologia de alocação dos custos indiretos que será utilizada. Dentre as três metologias existentes 
(alocação direta, alocação sequencial ou escalonar, alocação recíproca ou matricial) as duas primeiras 
apresentam distorções nos custos alocados aos centros de custos, sendo a última a mais precisa, embora mais 
complexa de ser operacionalizada. Este trabalho apresenta parte dos resultados de um estudo de caso realizado 
num hospital público visando aplicar a metodologia de alocação recíproca, utilizando-se de recursos 
computacionais para a realização dos cálculos. Ficou demonstrada a possibilidade de se realizar com sucesso a 
alocação recíproca através da utilização de software desenvolvido para esse fim, produzindo assim a segurança 
de que os valores dos custos de cada centro de custo final e externo apresentam o mínimo de distorções. Tal 
segurança é importante pois as informações sobre custos contribuem para o processo de tomada de decisão, de 
modo que quanto mais livre de distorções elas forem, melhor podem contribuir para as importantes decisões 
operacionias e estratégicas.  
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1. Introdução 

A apuração de custos hospitalares é um processo complexo em virtude da multiplicidade de serviços 
que são realizados no âmbito desse tipo de organização. 

Em virtude dessa complexidade, grande parte das organizações hospitalares não se utilizam de sistema 
de custos que forneça informações úteis para a tomada de decisões ou o fazem de forma precária 
(ABBAS, 2001).  

Visando especificamente a implantação de medidas que visem aumentar a eficiência de organizações 
hospitalares, as informações sobre apuração e controle dos custos  dessas organizações são 
fundamentais (BEUREN E SCHLINDWEIN, 2008). 

 O maior de todos os dilemas para os gestores de custos é como realizar a distribuição, ou seja, o rateio 
dos custos indiretos, os quais têm grande representatividade em relação ao custo total.  

Este artigo objetiva apresentar como ocorre o processo de apuração de custos em organizações 
hospitalares, dando relevância ao processo de alocação dos custos indiretos. Destaca-se que há certa 
escassez de artigos recentes publicados sobre o assunto, já que o tema custos hospitalares não é muito 
pesquisado.  

Apresenta-se a seguir por meio dos principais teóricos da área, as diversas metodologias possíveis de 
alocação dos custos indiretos e uma aplicação prática da metodologia escolhida através de um estudo 
de caso realizado num hospital público. 

2. Classificação do hospital em centro de custos 

No processo de apuração de custos hospitalares, a experiência tem mostrado que a divisão da 
organização em centros de custos traz bons resultados, pois, ao invés de lidar com a organização como 
um todo, segrega-se a mesma em centros de custos ou departamentos, facilitando o processo de 
obtenção das informações e acompanhamento das atividades.  

Mas pergunta-se: o que é um centro de custos? Como definir um centro de custos? Quais os critérios 
para determinar um espaço ou setor como um centro de custos? 

De acordo com o Ministério da Saúde (2006, p. 12), um centro de custos é um “setor de uma 
instituição que possui gastos mensuráveis”. O referido autor destaca, ainda, que um centro de custos 
não tem que acompanhar, necessariamente, o organograma da instituição, sendo necessário, às vezes, 
dividir um setor em mais de um centro de custos para facilitar o processo de apuração e alocação dos 
custos.   
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Se o setor que se pretende classificar como centro de custos não atende a esses critérios é preferível 
subordiná-lo a outro centro de custos dentro de seu segmento.  

Os centros de custos podem ser classificados sob diversas categorias dependendo do grau de 
detalhamento que a instituição deseja em termos de informações, sendo possível a classificação dos 
centros de custos em dois ou mais tipos conforme se apresenta a seguir. 

Uma classificação simplista é proposta por Falk (2001, p. 48), dividindo os centros de custos em dois 
tipos: 

Centros de custos produtores de renda: são “os centros de custos onde o consumo de recursos pode 
ser designado facilmente aos pacientes, individualmente”. Ex: ambulatório, pronto-socorro, unidades 
de internação, etc.  

Centros de custos de apoio: são os “centros de custos que prestam serviços que não podem ser 
relacionados com um paciente específico”. Ex: lavanderia, manutenção, transportes, faturamento, etc. 

Para o autor, o primeiro tipo poderia ser chamado de centro de receita, já que são eles que geram as 
receitas para a instituição. O segundo tipo poderia ser chamado apenas de centro de custos, pois os 
mesmos apenas absorvem custos, mas não geram receitas diretamente.  

Convém destacar, também, que há centros de custos classificados como centros de apoio que podem 
gerar receitas. Por exemplo, o laboratório é classificado como centro de apoio, no entanto, ao realizar 
exames para pacientes externos vindos das unidades básicas de saúde ele irá gerar receitas oriundas 
desses exames ambulatoriais. Assim, sua classificação se dará em função da razão principal de sua 
existência, que é apoiar os centros de custos produtores de renda, por isso será classificado como 
centro de custos de apoio.  

Avançando no grau de detalhamento da classificação por tipos, o Ministério da Saúde (2006, p. 20) 
divide os centros de custos em quatro tipos: 

Centro de custos administrativos: “centros de custos relacionados com as atividades de natureza 
administrativa.” Ex: Administração, gerência de enfermagem, diretoria clínica, faturamento, 
tesouraria, etc.  

Centro de custos intermediários: “centro de custos que executa atividade complementar àquelas 
desenvolvidas nos centros de custos finais”. Ex: centro cirúrgico, berçário, radiologia, ultra-
sonografia, laboratório de análises clínicas, lavanderia, limpeza, etc.  

Centro de custos final (produtivo): “Centro de custos que desenvolve atividade diretamente 
relacionada com os objetivos principais da instituição, ou seja, unidade que presta serviço diretamente 
aos pacientes e que compreendem uma atividade com remuneração pelos serviços prestados”. Ex: 
ambulatório, pronto-socorro, clínica pediátrica, clínica médica, clínica ortopédica, clínica cirúrgica, 
etc.  

Centro de custos externos: “centro de custos que recebe os custos das atividades ou serviços 
prestados a pacientes não vinculados ao hospital ou a outras instituições (demanda externa)”. 

Existem ainda outras opções que apresentam maior grau de detalhamento, como, por exemplo, a 
classificação utilizada pelo Hospital Universitário de Porto Alegre apresentada por Ching (2001, p. 
42): 

Centro de custos administrativos: são centros que “agregam as despesas relativas às atividades da 
administração central e de apoio”. Ex: administração central, telefonia, energia elétrica, água, etc. 

Centro de custos de base: são aqueles que “reúnem os setores cujos serviços ou produtos não são 
especificamente voltados para as atividades-fins”. Ex: almoxarifado, centro de material esterilizado, 
farmácia, lavanderia, nutrição e dietética, transporte, etc.  

Centro de custos auxiliares ou intermediários: são aqueles que “reúnem os setores assistenciais de 
apoio às atividades-fins”. Ex: centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas, radiologia, gasoterapia, 
etc. 
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Centro de custos finais: são aqueles que “agregam os centros representativos dos serviços que 
desenvolvem atividades-fins”. Ex: clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica, clínica 
obstétrica, etc.  

Centro de custos de produção: são aqueles que “agregam serviços ou unidades cujos serviços são 
recuperados para estoque ou venda, ou ainda cujas atividades não se relacionam diretamente com a 
finalidade hospitalar”. Ex: farmácia industrial, costura-produção de roupas, ensino, etc. 

Como se pode notar, a classificação dos centros de custos por tipo pode ser realizada de várias formas 
com maior ou menor nível de detalhamento e também em conformidade com o tamanho e a 
complexidade da organização. O passo seguinte é a escolha da metodologia de alocação desses custos. 

3. Metodologias de alocação dos custos hospitalares indiretos 

Existem alguns passos que devem ser dados no processo de apuração dos custos hospitalares. É 
possível classificar esses passos numa ordem cronológica da seguinte forma: 

Etapa preliminar: Definição do método de custeio e do objeto de custo; 

Primeira etapa: Classificação dos centros de custos; 

Segunda etapa: Apuração dos custos diretos. 

Terceira etapa: Distribuição por rateio dos custos indiretos gerais; 

Quarta etapa: Rateio dos custos dos centros de custos de apoio aos produtores de renda ou, 
simultaneamente, entre eles, de acordo com a metodologia adotada; 

Quinta etapa: Distribuição dos custos dos centros de custos produtivos aos serviços produzidos. 

Essas etapas estão de acordo com o que apresenta Kaplan apud Ching (2001, p. 18) ao falar do método 
de alocação de dois estágios dizendo: “no primeiro estágio as despesas são alocadas aos departamentos 
produtivos usando critérios diversos de alocação para cada área que presta serviços. No segundo 
estágio, o método rateia os custos indiretos acumulados dos departamentos (centro de custos) 
produtivos para os produtos com base em taxas predeterminadas para cada departamento”. 

Classificando estas etapas no método de dois estágios apresentados acima, até o quarto passo o 
trabalho é realizado a nível de primeiro estágio e com o quinto passo cumpre-se o segundo estágio.  

Para os fins deste trabalho, o foco está na quarta etapa, ou seja, o rateio dos custos dos centros de 
custos de apoio aos produtores de renda de forma direta, escalonar ou simultânea.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2006) e também Falk (2001), existem basicamente três 
metodologias que podem ser usadas para a alocação dos custos indiretos dos centros de apoio aos 
centros produtores de renda ou centros de receita como também são chamados. As metodologias e 
suas definições são as seguintes: 

Alocação direta: esse método é o mais simples de ser operacionalizado e “consiste na alocação dos 
gastos dos centros de custos não produtores de renda (administrativos e intermediários) diretamente 
aos centros de custos produtivos/finais” (MS, 2006, p. 25). 

Esse método não considera que os centros de custos de apoio também trocam serviços entre si, ou seja, 
ignora esse fato no argumento de que, finalmente, todos os custos serão afunilados aos centros 
produtores de renda. No entanto, algumas distorções podem ocorrer sobrecarregando mais algum 
centro produtivo do que outro.              

 Alocação seqüencial ou escalonar: Nesse método há a necessidade da escolha do primeiro centro 
que “terá seus gastos rateados e a ordem de alocação dos demais centros de custos de apoio” (FALK, 
2001, p. 62). 

Esse método tem a vantagem de reconhecer a troca de serviços entre os centros de custos de apoio. O 
primeiro centro a ser escolhido deve ser aquele que presta serviços para o maior número de centros, ou 
o que tem o custo mais elevado. O último, no método escalonar, é aquele que recebe serviços do maior 
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número de centros e presta serviços para o menor número de centros. Para o Ministério da Saúde 
(2006), a principal vantagem desse método é a possibilidade de se apurar o total dos custos dos centros 
de apoio, bem como sua composição. No entanto, esse método ainda está sujeito a distorções, pois, os 
valores alocados podem variar dependendo da seqüencia de alocação escolhida. 

 Alocação recíproca ou matricial: “Este método reconhece a reciprocidade entre todos os centros de 
custos não-produtivos, por isso apresenta melhores resultados” (MS, 2006, p.27). Embora seja mais 
preciso, esse método é difícil de ser entendido e mais difícil ainda de ser implementado, por se utilizar 
de álgebra matricial para a realização dos cálculos. Até mesmo nos Estado Unidos, onde os estudos 
sobre custos hospitalares estão bem mais avançados, a utilização dessa metodologia é bastante 
limitada, segundo Falk (2008), no entanto, com a utilização de recursos computacionais esta 
metodologia pode ser aplicada sem muitas dificuldades.   

4. Metodologia 

O Hospital Municipal de Barra do Bugres é uma instituição pública, mantida com recursos municipais, 
conveniado com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso e vinculado ao Sistema Único de 
Saúde.  

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2008), o hospital tem sua 
estrutura composta por 80 leitos, sendo estes divididos entre as clínicas médica, cirúrgica, obstétrica e 
pediátrica. Além de serviços de internação, também presta atendimento ambulatorial de urgência e 
emergência (24 horas), contando também com leitos de observação. A unidade ainda dispõe de 
serviços de: raio X, ultra-som, laboratório de análises clínicas, farmácia, centro de material esterilizado 
(CME), ambulância, lavanderia e serviço de nutrição e dietética (SND), entre outros.  

A pesquisa realizada é do tipo “Estudo de Caso”, pois segundo Martins (1994, p. 04), no estudo de 
caso o pesquisador “dedica-se a estudos intensivos do passado, presente e de interações ambientais de 
uma (ou de algumas) unidade social: indivíduo, grupo, instituição, comunidade...”. 

A abordagem é de natureza qualitativa e a posição do pesquisador é chamada de “observador 
participante”, de acordo com a classificação proposta por Kider apud Martins (1994).  Nesse tipo de 
pesquisa o observador é parte do contexto que está sendo observado, de forma que ele modifica e é 
modificado por esse contexto. 

O levantamento das informações necessárias ao processo de definição da metodologia de alocação de 
custos, que melhor se adequasse à organização, tornou-se possível através da visita a cada um dos 
setores e entrevista com os responsáveis pelos mesmos, objetivando conhecer os processos e o fluxo 
das informações.  

5.  Resultados 

Apresenta-se a seguir as etapas a seguidas no processo de apuração dos custos hospitalares,  tendo em 
seu bojo o processo de alocação de custos indiretos. 

Etapa preliminar: Definição do método de custeio e do objeto de custo. O objetivo do sistema de 
apuração de custos implantado no Hospital Municipal de Barra do Bugres é encontrar para os centros 
de custos finais, ou seja, para as unidades de internação, o custo médio por paciente-dia, e no pronto-
socorro/ambulatório o custo médio por consulta.  

O método de custeio escolhido é o custeio por absorção do tipo RKW, conhecido também como 
custeio pleno ou integral. Esse é o método de custeio mais utilizado pelos hospitais públicos no Brasil, 
pois, segundo pesquisa realizada em 175 hospitais, no período de 18/10/2005 a 13/12/2005, 43,50% 
das instituições utilizam o custeio por absorção (MS, 2006).  

Primeira etapa: Classificação dos centros de custos. A visita aos setores, análise dos processos e 
fluxo das informações possibilitaram a classificação dos centros de custos do hospital nos moldes da 
proposta do Ministério da Saúde (2006), conforme demonstra a tabela 1. 
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Administrativo Intermediário Final Externo 
Administração Centro cirúrgico Clínica Cirúrgica Unidades Externas 

Farmácia Centro de Mat. Esterilizados Clínica Ginecológica e 
Obstétrica 

 

Faturamento/estatística Estabilização Clínica Médica  
Gasoterapia Laboratório Clínica Pediátrica  

Gerência de Enfermagem Lavanderia P.S. /Ambulatório  
Manutenção Limpeza   
Recepção Nutrição   
Telefonia Radiologia   
Transporte Ultra-sonografia   

Tabela 1 – Centros de Custos do Hospital Municipal de Barra do Bugres 

Segunda etapa: Apuração dos custos diretos. Os custos diretos mais comuns no hospital são: 
materiais de consumo, serviço de terceiros e pessoal. O custo com materiais de consumo foram 
obtidos junto ao sistemas de controle de estoques que foi desenvolvido e implantado em cada setor que 
estoca e controla materiais de consumo. Os principais tipos de materiais de consumo são: 
medicamentos, materiais hospitalares, gases medicinais, materiais de escritório e expediente. Os 
custos com serviços de terceiros foram obtidos junto à contabilidade do município. Para a obtenção 
dos custos com pessoal por centro de custos foi necessário realizar levantamento do pessoal lotado em 
cada centro de custos e em seguida obter os valores junto ao departamento de pessoal.  

Quarta etapa: Rateio dos custos dos centros de custos de apoio aos produtores de renda ou 
simultaneamente entre eles, de acordo com a metodologia adotada. A metodologia de alocação 
escolhida para o Hospital Municipal de Barra do Bugres foi a alocação recíproca ou matricial. Essa 
metodologia tem a vantagem de considerar todos os relacionamentos, ou seja, ela realiza a troca de 
custos entre os centros administrativos e intermediários e após isso os custos são destinados aos 
centros finais e externos. Esse processo de rateio é demonstrado através da figura 1.  

 
Figura 1 – Alocação recíproca de custos indiretos 

A alocação recíproca foi realizada através de um software desenvolvido e implantado no hospital em 
estudo, facilitando sobremaneira o processo. Após o lançamento dos valores de custos diretos e 
também a distribuição do custo indireto geral a todos os centros de custos, o sistema realizou o rateio 
utilizando os critérios escolhidos e aplicando a metodologia de alocação recíproca, calculando o custo 
total por cada centro de custos, conforme demonstra a tabela 2.  
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Centro de Custo Total % 
Pronto-socorro/ambulatório 125.026,44 28,06 
Clínica Ginec. Obstétrica 88.637,06 19,89 
Clínica Médica 73.830,31 16,57 
Clínica Cirúrgica 63.410,28 14,23 
Clínica Pediátrica 61.769,64 13,86 
Unidades Externas 32.852,60 7,37 
Total 445.526,33 100 

 

Tabela 2 – Custo total por centro de custo final  e externo 

6. Considerações Finais 

O processo de alocação de custos em organizações hospitalares é complexo e demanda informações e 
tempo gasto na análise das opções que se apresentam com o mínimo de distorção possível. A 
metodologia de alocação recíproca ou matricial se apresenta como a melhor metodologia em virtude 
de reduzir as distorções que ocorrem quando da aplicação das outras metodologias. As informações 
produzidas pelo sistema de apuração de custos precisam ser confiáveis e livres de distorções, de modo 
que possam servir de subsído à tomada de decisões operacionais e estratégicas. Num contexto 
econômico, onde as necessidades sociais são ilimitadas e os recursos públicos são escassos, a gestão 
eficiente dos custos se torna um fator fundamental para a manutenção de serviços que a sociedade 
depende para assegurar sua sobrevivência e saúde.   
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