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Introdução: A gerência de custos é muito importante em qualquer tipo de organização,
e é vista como um instrumento para o controle de seus bens financeiros, materiais ou
patrimoniais. A contabilidade de custos proporciona à administração do hospital
registros dos custos da produção médica, registros das despesas administrativas,
comerciais, tributárias, financeiras, permitindo a avaliação dos resultados por meio da
comparação dos custos médicos, das despesas incorridas e com padrões de custos e
despesas estabelecidas. A pesquisa tem interesse social para os profissionais de saúde e
os contadores como forma de interagir conhecimentos de custos com processos de
tomada de decisões administrativas. Objetivo: O objetivo da pesquisa é o de
caracterizar a metodologia de custeio hospitalar no setor de Hemodinâmica da
Fundação São Francisco Xavier. Como objetivos específicos têm-se: a) apresentar os
processos da gestão de custo hospitalar no setor de Hemodinâmica; b) levantar a
aplicação de sua metodologia e forma de custeio. Metodologia: Quanto a Metodologia
da Pesquisa, trata-se de pesquisa classificada quanto aos objetivos como Exploratória,
de natureza qualitativa com procedimentos bibliográficos e de pesquisa de campo,
mediante uso de técnica de entrevista estruturada para levantamento dos dados. É um
estudo transversal utilizando como Unidade de Análise o setor de Hemodinâmica do
hospital da Fundação São Francisco Xavier, localizado na cidade de Ipatinga, no Leste
do Estado de Minas Gerais. Resultados: Os resultados da pesquisa identificaram
serviços e procedimentos do setor de Hemodinâmica do Hospital e a verificação das
metodologias de custeio e das formas possíveis de rateios de custos tendo em vista os
métodos empregados para controle, acompanhamento e avaliação de custos do setor.
Para atender os principais objetivos da Contabilidade de Custos há a necessidade de
um sistema de custos, no qual são selecionadas as opções convenientes em função das
informações desejadas. Apurou-se que as formas de rateio dos custos fixos e indiretos
são: número de exames realizados, energia elétrica, telefone e despesas
administrativas. Conclusão: O objetivo da pesquisa foi atendido porque foi possível
caracterizar a metodologia de custeamento do setor de Hemodinâmica do Hospital da
FSFX. Conclui-se que os sistemas de custeamento utilizados pelo setor são o custeio
por absorção e utilização de custo padrão para cirurgias como forma de medição de
desempenho operacional.
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