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TEMA : COSTOS EN SERVICIOS DE SALUD 
 

 
 
Resumo : O presente artigo mostra a análise dos Custos na Estratégia de 
Atuação de Uma Organização Hospitalar de Alta Complexidade, centro de  
referência em Oncologia ,   e que integra o Sistema Brasileiro de Saúde – 
SUS , com o objetivo de estudar como a Gestão Estratégica de Custos 
contribui  para a sustentação e viabilização econômica e financeira dessa 
organização. Em termos da metodologia,  o trabalho se fundamenta na 
pesquisa  bibliográfica documental (relatórios e dados operacionais, e de 
natureza histórico, abrangendo o período 1998 a 2002 de sua gestão. Os 
mais relevantes produtos e serviços que a organização gera são 
constituídos de  tratamento oncológico em três modalidades médicas: a 
cirurgia , a quimioterapia e a radioterapia . Dentre essas modalidades , a 
quimioterapia e a radioterapia , por exigirem tratamentos com 
medicamentos específicos e de equipamentos com  alta tecnologia para 
processos de diagnóstico e controle de tratamentos, se constituem 
naturalmente por aqueles de mais alto custo . A gestão e o controle de 
custos e preços nos segmentos de serviços de quimioterapia e radioterapia 
constituiu-se em área estratégica, requerendo sistemas e  controles de 
custos e, além do mais, ao se considerar que a maioria das organizações 
hospitalares brasileiras integram SUS, como forma de se viabilizarem e, 
revelam características de processos de gestão  similares, o que justifica o 
seu estudo e, onde a Gestão Estratégica e de Custos se tornam 
fundamentais  nas decisões e ações eficazes para as Organizações 
Hospitalares Privadas de Alta Complexidade. 
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GESTÃO EM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE INSERIDO NO SISTEMA 
BRASILEIRO DE SAÚDE (SUS) : ESTRATÉGIA E CUSTOS NA ÁREA DE 
ONCOLOGIA 
 
 
1. Introdução 
 
O hospital é uma organização, que agrega recursos e exerce um conjunto de atividades 
de alto conteúdo tecnológico , com uma estrutura organizacional e operacional, em geral 
muito similar às empresas conglomerativasi  
 
Os hospitais privados filantrópicos representam para o Sistema de Saúde no Brasil, um 
instrumento de sustentação complementando a rede hospitalar pública . Por se constituir 
num importante instrumento de sustentação , os hospitais privados filantrópicos 
proporcionam um atendimento para grande parte usuária do sistema , e com isso 
necessitam de adoção de estratégias, que garantam sua sustentação econômica e 
continuidade operacional . 
 
Como citado em Borba (1993), os hospitais privados filantrópicos têm se constituído no 
grande responsável pela assistência à população , representando aproximadamente 65% 
da capacidade do total de leitos instalados no País . 
 
Segundo Gianesi e Correa (1994), o setor de serviços está ganhando importância na 
economia , principalmente nas últimas quatro décadas, pelo movimento intenso de 
urbanização populacional, pela inserção de nova tecnologia em setores produtivos e, pela 
demanda social por qualidade de vida . 
 
A introdução de novas tecnologias e o aumento da qualidade de vida requer da área da 
saúde grandes investimentos, em especial dos agentes geradores de serviços 
hospitalares pressionados por uma demanda crescentemente insatisfeita, dado o nível 
das carências histórica e estruturais dos segmentos de média e baixa renda, 
predominantes na sociedade brasileira (como, em geral, em economias de terceiro 
mundo). Disto decorre  uma demanda absoluta e relativa de serviços hospitalares, em 
que o aumento de custos se torna inevitável,  o que pressiona essas organizações 
complexas na busca maior produtividade e sua diluição em escalas e diversificação de 
serviços, necessárias à sua viabilização econômico-financeira. 
 
Para Gianesi e Correa (1994) , o desenvolvimento e a aplicação de tecnologia no setor 
de serviços pode aprimorar o processo de prestação de serviços tradicionais , 
substituindo determinados serviços existentes ou ainda , criando novos serviços antes 
impossíveis . A introdução de novas tecnologias além de modificar  processos , pode criar 
vantagens competitivas formidáveis . 
 
Os sistema de saúde evoluem na direção da integração aos serviços do segmento de 
planos privados, e que estão operando com um controle maior de preços, acirrando a 
concorrência entre todos tipos de agentes (em especial hospitais), fazendo com que os 
mesmos necessitem absorver  conceitos e ações efetivas de cunho estratégicas. 
 
1.1. Aspectos Jurídico-Econômicos da Organização 
 
 
A personalidade jurídica dos hospitais são definidas através de seus estatutos e são 
classificados em duas categorias : hospitais públicos e hospitais privados . 
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Como características jurídicas , os hospitais privados quando agregam o seu caráter de 
filantrópico, além de obrigatória e necessariamente oferecer atendimento em regime de 
internação a quantos buscarem seus serviços , deve possuir como gestor, um quadro 
amplo de sócios-gestores, totalmente solidários e responsáveis ilimitados por todas 
operações e seus efeitos econômico-sociais, em contraposição a usufruir diversas 
vantagens de incentivos fiscais, tributários e de subsídios para investimentos.    
 
Os hospitais privados filantrópicos , objeto de nosso estudo , pertencem a uma pessoa 
jurídica de direito privado e que não visam lucros . Os hospitais privados filantrópicos 
devem ser reconhecidos de Utilidade Pública e se credenciarem com o Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social  fornecido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS  , órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social . 
 
O CNAS exige que os hospitais cumpram alguns requisitos para a concessão do 
certificado , dentre elas , que o percentual de atendimento por parte dos hospitais , 
através do Sistema Único de Saúde – SUS , deva ser igual ou superior a 60% do total da 
capacidade operacional instalada em estabelecimento hospitalar . 
 
No Brasil , o Sistema de Saúde é caracterizado como um sistema a partir da Constituição 
de 1988 , onde os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada através da descentralização , com atendimento integral para as ações 
preventivas e a participação da comunidade . 
 
Os hospitais privados filantrópicos participam de forma complementar aos serviços 
públicos através de celebração de contratos de direito público ou convênios . 
 
Os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados ao 
Sistema Único de Saúde, devem atender, dentro de rigorosos padrões de qualidade de 
seus serviços,  às seguintes diretrizes : 
 
• Assistência – em caráter preventivo e curativo através de atendimento hospitalar e 

domiciliar , sejam eles individual ou coletivo ; 
• Autonomia , igualdade e direito – preservação das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral , sem preconceitos ou privilégios com direito à informação ; 
• Resolutividade e Organização – capacidade de resolução em todos os níveis de 

assistência e organização dos serviços para evitar duplicidade de meios para fins 
idênticos . 

 
Ocorre que , dentro das características das normas operacionais do Sistema Único de 
Saúde – SUS , os contratos firmados entre os gestores com as organizações hospitalares 
são limitados a dimensões físicas de atendimento, que por sua vez se correlacionam com 
os valores financeiros remunerados pelo sistema.  
 
O sistema de co-gestão dessa relação entre a unidade hospitalar filantrópica e os órgãos 
da administração pública de saúde, ocorre principalmente pelo instrumento programático-
operacional-orçamentário, denominado de Fichas de Programações Orçamentárias – 
FPO, com as quais são estipulados para as organizações hospitalares valores máximos 
para atendimentos de consultas , exames , internações . 
 
Essas limitações de atendimentos aos usuários do sistema, dada a natureza social dos 
produtos e serviçosii, têm impactos diferenciados sobre a demanda reprimida , pois por 
um lado as organizações hospitalares não podem exceder esses tetos físicos e 
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financeiros, e por outro, são limitadas em níveis de remuneração por esses atendimentos 
. 
   
1.2. Características do segmento da indústria de serviços hospitalares 
 
 
 
Desta forma, e mediante um enfoque mais rigoroso, além dos usuários finais do sistema, 
que integram parte relevante da demanda dos serviços dos hospitais privados 
filantrópicos, a esta também se integram os Órgãos Governamentais da Saúde (de 
âmbito Estadual e/ou Municipal - dependendo do agente responsável pela sua gestão).  
Estas condicionantes sistêmicas, predominantes no contexto brasileiro da Saúde, 
determinam em última instância, uma demanda caracteristicamente institucional, pois se  
torna facilmente comprovada por ser constituída, além dos órgãos governamentais, pelo 
segmento de  Empresas de Planos de Saúde Privados (normalmente do setor financeiro), 
Cooperativas de Medicina de Grupo , Seguradoras , Cooperativas e Autogestão, além de 
outras formas mais singulares. 
 
Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Grupo – Abramge , as receitas 
anuais dessas empresas chegam em torno de R$ 11,0 bilhões e elas possuem uma 
despesa com assistência médica anual na ordem de R$ 8,6 bilhões , o que representa 
um custo médio anual por segurado de R$ 285,00. 
 
Se formos comparar com os valores repassados pelo Ministério da Saúde aos Estados e 
Municípios , os valores representam R$ 120,00/ano/habitante. 
 
Dentro pois de uma abordagem sistêmica e estratégica demonstra-se que as políticas de 
gestão dos hospitais privados filantrópicos podem focar agentes do Sistema Único de 
Saúde – SUS ,os agentes de planos de saúde privado, cooperativas e seguradoras, 
segmentos estes por sua vez, susceptíveis de buscar outros supridores de serviços 
como: hospitais privados, clínicas médicas e médicos particulares. Estes constituem em 
essência os elementos  que sintetizam o dilema que permeia o processo decisório na 
gestão dessas organizaçõesiii.  
 
O conceito de cadeia de valor do sistema interno e externo à organização (Porter:1998) 
que constitui a fonte básica da vantagem competitiva, e a gestão eficaz dos custos,  
fundamentada na estratégia de baixo-custo por meio de economias de escala, alta 
incorporação de tecnologias de processos e serviços (curva de experiência), e rígido 
controle dos custos (Shank & Govindarajan:1995), permitem constatar como os hospitais 
privados filantrópicos podem incrementar o seu desempenho, inclusive propiciando a 
diferenciação  de seus serviços.  
 
Pagnani et all ( 2001 ) corroboram essa constatação, ao afirmar que a reconfiguração da 
cadeia de valor, fundamentada em inovações tecnológicas (de processos e produtos) , 
constituem o núcleo de estratégias bem sucedidas , uma vez que estruturam , em nível 
operacional , vantagens em liderança de custos , diferenciação e enfoque , resultando em 
posição sustentável pela organização , e consequentemente para sua continuidade . 
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2. O Estudo de Caso de Hospital Privado Filantrópico de Alta Complexidade 
(HPFAC) 

 
 
 
O Ministério da Saúde define em sua Portaria 3.535 de 02/08/98 : “ Centros de Alta 
Complexidade são hospitais que oferecem assistência especializada e integral aos 
pacientes portadores de determinada moléstia, atuando na área de prevenção, detecção 
precoce , diagnóstico e tratamento do paciente ”. 
 
Os centros oncológicos para serem considerados de alta complexidade devem ainda 
desenvolver atividades de assistência especializada ao paciente , sendo que essa 
assistência deve  abranger sete modalidades de serviços , além disto integradas, 
conforme a seguir (Portaria 3.535 do M.S ) : 
 
1) Diagnóstico – através do serviço médico ambulatorial e hospitalar destinado ao 

atendimento imediato aos pacientes com forte suspeita ou com diagnosticado de 
câncer e que procedem a conformação diagnostica e ao estadiamento do câncer 
através de exames complementares de Patologia Clínica , Imagenologia e Anatomia 
Patológica ; 

2) Cirurgia Oncológica – através de especialidade médica que atende , trata 
cirurgicamente e acompanha os pacientes com câncer ; 

3) Oncologia Clínica – através de especialidade médica responsável pelo tratamento 
clínico , acompanhamento e avaliação dos pacientes portadores de câncer . O 
tratamento ocorre através da indicação e aplicação de medicamentos antineoplásicos 
e coadjuvantes ; 

4) Radioterapia – através de serviço médico especializado responsável pelo 
atendimento , indicação e aplicação de radiações ionizantes ; 

5) Medidas de suporte – através de ações específicas destinadas à sustentação das 
condições físicas, psicológicas e sociais dos pacientes que necessitam receber as 
diversas modalidades terapêuticas indicadas ; 

6) Reabilitação – através de técnicas que ajudam os pacientes em áreas específicas , 
promovendo melhoria das condições físicas e psicológicas para a reintegração ao seu 
meio social ; 

7) Cuidados Paliativos – através de assistência ambulatorial , hospitalar e domiciliar por 
equipe multiprofissional , para o controle da dor e de outros sintomas . Para isso deve 
oferecer garantia de internações por intercorrências e de longa permanência . 

 
2.1. Dados Físicos , Operacionais e Desempenho – Antecedentes da 

Organização 
 
 
 
O estudo abrange um HPFAC, inserido no Sistema Único de Saúde – SUS, com serviços 
de internações para casos clínicos e cirúrgicos . O total de leitos hospitalares 
disponibilizados foi de 65 (sessenta e cinco), confirmado pelo Cadastro de Leitos 
Hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde. 
  
A pesquisa da Organização Hospitalar de Alta Complexidade, abrangeu dois períodos de 
análise de dados de desempenho o primeiro abrangendo os anos 1996 a 2.000 e o 
segundo entre 1998 e 2002.  
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 A análise do primeiro período demonstra pelos dados apurados , que a sua gestão focou 
principalmente o segmento de serviços para o SUS, e um vetor evolutivo de serviços 
direcionados a agentes de Planos de Saúde Privados . 
 
 Tomando por base os pacientes atendidos, os dados apurados demonstram um 
incremento de segmento de Convênios substancial, o que proporcionou um aumento 
considerável nas Receitas Operacionais na ordem de 2.661,70%, no período. 
 

Tabela 1 – Pacientes atendidos por categoria 
Pacientes 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 TOTAL 
S.U.S. 20.462 12.985 14.043 15.560 12.007 75.057 
Prefeituras        63         0         0          0         0       63 
Convênios      942   1.883   2.595   3.174  2.934 11.528 
Particulares      616      508      422       936      707   3.189 
TOTAL 22.083 15.376 17.060 19.670 15.648 89.837 

Fonte: Relatório de Produção. 
 
 Com esses atendimentos prestados, a instituição manteve sua média de atendimento ao 
Sistema Único de Saúde – SUS (Decreto Federal 2.536/98, consequentemente 
usufruindo das isenções fiscais).  Tem-se pois: 
 

Tabela 2 – Percentual de pacientes atendidos por categoria 
Pacientes 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 TOTAL 
S.U.S. 92,66%  84,45% 82,32%  79,11%  76,73%  83,55% 
Prefeitura   0,29%    0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,07% 
Convênios   4,27%   12,25%  15,21%  16,14%  18,75%  12,83% 
Particulares   2,78%    3,30%   2,47%   4,75%   4,52%   3,55% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Em termos financeiros, com base nos relatórios gerenciais e  balanços patrimoniais da 
instituição relativos ao período, verifica-se que  o perfil e o comportamento da Receita 
Operacional .  Senão vejamos: 
 

Tabela 3 – Receitas Operacionais por categoria 
 
Receitas 

1.996 
R$ 

1.997 
R$ 

1.998 
R$ 

1.999 
R$ 

2.000 
R$ 

TOTAL 
R$ 

S.U.S. 7.050.858  9.279.500   9.952.052   7.269.752   9.756.255 43.308.417
Prefeitura   611.156            000            000             000            000      611.156
Convênios   142.015     846.217   2.009.845   2.829.333   3.780.010   9.607.420
Particulares   163.701     177.182     155.080      276.071     298.325   1.070.359
TOTAL 7.967.726 10.302.899 12.116.977 10.375.156 13.834.590 54.597.352

Fonte: Demonstração de Resultado. 
 

 Com relação à tabela 3, verificamos que  as receitas operacionais recebidas do sistema 
de planos de saúde privados, apresentaram um crescimento substancial no período de 
1996 para 2000 na ordem de 2.661,70%. Esse crescimento demonstra que a gestão 
direcionou sua estratégia de atuação, não somente na manutenção de seu 
credenciamento no sistema SUS, como em ampliar sua participação no segmento de 
maior intensidade concorrencial, representado pelos Convênios (Planos de Saúde, 
Cooperativas de Serviços Médicos, e outros), que atinge a média de 17,06% de 
participação nas Receitas , conforme a tabela a seguir: 
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 Tabela 4: Participação das Categorias de Segmentos na Receita Operacional  
Receitas 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 TOTAL 
S.U.S. 88,49% 90,07% 82,13% 70,07% 70,52% 79,32% 

Prefeitura   7,67%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   1,12% 
Convênios   1,78%   8,21% 16,59% 27,27% 27,32% 17,60% 

Particulares   2,06%   1,72%    1,28%   2,66%   2,16%   1,96% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Relatórios Gerenciais 
 

 
2.2 – A Mudança recente na Estratégia de Gestão: Receitas, Custos e 
Desempenho 
 
 
 
Os estudos do segundo período (1998 a 2002) se encontram apresentados sob a forma 
de dados sintéticos, a fim de consubstanciar os objetivos deste documento, conforme a 
seguir. À partir do desempenho simplificadamente relatado durante os anos de 1986 a 
2000, os dados atualizados aos anos mais recentes foram configurados nas tabelas a 
seguir apresentadas : 
 

Tabela 5 – Pacientes atendidos por categoria 
Pacientes 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 TOTAL 

S.U.S. 14.043 15.560 12.007 14.058 16.080 71.748 
Convênios  2.595  3.174   2.934   2.357   1.752 12.812 

Particulares    422     936      707      708      756   3.529 
TOTAL 17.060 19.670 15.648 17.123 18.588 88.089 

Fonte : Relatório de Produção 
 
A tabela 5 demostra que o segmento de Convênios apresenta ainda, um crescimento de 
pacientes nos três primeiros anos  (1998 a 2000), em cujo ciclo se observa uma retração, 
a partir de 2000. A analise mais profunda desenvolvida na pesquisa atribuiu aos 
seguintes fatores tal comportamento: 
 

 Intensificação da concorrência  entre Planos de Saúde Privados e à nova 
regulamentação sobre os Planos de Saúde, que vem impactar substancialmente 
a  liquidez dessas empresas no que se refere à sua estrutura de fontes de 
capitais, pelo o contingenciamento de fundos compensação e reservas 
obrigatórias no Banco Central, assemelhando-as às entidades financeiras.  

 
   Além desse fator,  no sistema interno a gestão e análise das atividades e 

operações,  detectou como fator influente o cruzamento de fluxo de pacientes 
ambulatoriais (preponderantemente do SUS)  e internados (preponderantemente 
de Convênios - Planos de Saúde), como responsável pela deterioração do valor 
agregado dos serviços de maior diferencial de preços. 

 
 À partir do ano 2000 verifica-se um ciclo de investimentos pela Organização na 

reforma e ampliação, ao mesmo tempo, de suas unidades ambulatoriais e de 
internados, fundamentadas em um projeto de arquitetura hospitalar, para a 
recepção e atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS e de 
Planos de Saúde Privados . 
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 A HPFAC manteve seu desempenho no segmento de demanda do SUS, com o 
intuito de manter a condição de filantropia (atender mais de 60% de sua 
capacidade de atendimento), conforme os dados seguintes: 

 
Tabela 6 – Percentual de pacientes atendidos por categoria 

Pacientes 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 TOTAL 
S.U.S. 82,32% 79,11% 76,73% 82,10% 86,51% 81,35% 

Convênios 15,21% 16,14% 18,75% 13,77%   9,43% 14,66% 
Particulares  2,47%   4,75%   4,52%   4,13%   4,06%   3,99% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte : Relatório de Produção 

Este desempenho pode ser traduzido em termos econômicos , no qual se verifica que : 
 

Tabela 7 – Receitas Operacionais por Categoria – em R$ 
Receitas 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 TOTAL 
S.U.S. 9.952.052 7.269.752 9.756.255 12.382.980 14.457.055 53.818.094

Convênios 2.009.845 2.829.333 3.780.010   2.529.245   1.928.744 13.077.177
Particulares    155.080     276.071    298.325       307.231      329.947   1.366.654

TOTAL 12.116.977 10.375.156  13.834.590 15.219.456 16.715.746 68.261.925
Fonte : Demonstração de Resultado 

 

 
Apesar das perdas de receitas operacionais no segmento de Plano de Saúde Privado, a 
análise das receitas de pacientes do demonstra que houve uma variação muito 
significativa a partir de 2.000 , senão vejamos que de 2.000 para 2.001 as receitas 
provenientes dessa categoria cresceu 27% . E ocorreu um crescimento na ordem de 17% 
de 2001 para 2002 , o que proporcionou um no período de 2000 a  2002  um crescimento 
de 48% . 
 
Se formos comparar com os dados físicos de atendimento aos pacientes do Sistema 
Único de Saúde – SUS no período de 2000 a 2002 vamos verificar que ocorreu um 
incremento na ordem de 34% . Como proceder esse incremento se em relação aos 
atendimentos do Sistema Único de Saúde a Instituição não poderia exceder a sua Ficha 
de Programação Orçamentária ? Como justificar um incremento físico na ordem de 34% 
e um aumento financeiro na ordem de 48% no período de 2000 a 2002 ? Seria o 
segmento do Sistema Único de Saúde – SUS a solução para a  Organização Hospitalar 
buscar o seu equilíbrio financeiro ? 
 
O paciente oncológico possui duas opções de tratamento , o cirúrgico e o clínico . O 
tratamento clínico , é sugerido quando o paciente possui um determinado tipo de 
patologia que não necessita de cirurgia , já o cirúrgico , o próprio nome diz , quando 
determinado tipo de patologia necessita de intervenção cirúrgica . 
 
Em ambos os casos existem necessidades de tratamento complementares , que são 
através de aplicações de quimioterapia ou radioterapia . O tratamento de quimioterapia é 
realizado através de aplicações de medicamentos considerados de primeira linha , os 
quais são considerados de alto custo , e suas aplicações são realizadas através de ciclos 
. 
 
Já o tratamento de radioterapia constitui de aplicações de equipamentos de alta 
tecnologia . Atualmente são compostos de bomba de cobalto , acelerador linear e 
braquiterapia de ata taxa de dose . 
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Apesar dos altos custos com medicamentos de primeira linha para aplicações em 
quimioterapia e com manutenção de alta tecnologia nos equipamentos de radioterapia , 
os procedimentos nessas duas áreas são diferenciados se compararmos com os outros 
procedimentos , como por exemplo , internação , exames de diagnóstico , etc . 
 
Com base nesses produtos , na demanda reprimida de pacientes do SUS, em função de 
outras organizações similares terem capacidade de atendimento restrita e pouca 
diversificação, a gestão se dedicou ao incremento de atendimento aos pacientes de 
quimioterapia e radioterapia.  
 
Através de negociações com os Órgãos Públicos e procurando demonstrar a 
necessidade que os pacientes tinham em fazer o tratamento , a Organização Hospitalar 
conseguiu um aumento na sua ficha de programação orçamentária – FPO nos 
procedimentos de quimioterapia e radioterapia . Após esse aumento , a organização 
alcançou o incremento, já analisado, em suas receitas operacionais na categoria de 
atendimento especializado ao SUS .  
 
A título de comparação vamos observar pela tabela abaixo os procedimentos realizados 
pela Instituição no período de 2000 a 2002 de aplicações de quimioterapia . 
  

Tabela 8 – Procedimentos Físicos de Quimioterapia 
Procedimento 2.000 2.001 2.002 
Ambulatorial 9.389 10.716 13.143 
Internados   345     215      260 
0TOTAL 9.734 10.931 13.403 

Fonte : Relatório de Produção 
 
Verifica-se a ocorrência de  incremento nas aplicações de quimioterapias no período de 
2000 a 2002 na ordem de 38%. Da mesma forma, quanto aos procedimentos de 
radioterapia foram verificados : 
 

Tabela 9 – Procedimentos Físicos de Radioterapia 
Procedimentos 2.000 2.001 2.002 

Bomba de Cobalto 48.076   56.792   61.211 
Acelerador Linear 98.574 101.839 114.124 

Braquiterapia   1.752     1.900     2.129 
TOTAL 148.402 160.531 177.464 

Fonte : Relatório de Produção 
 
Constata-se pois um aumento de procedimentos físicos na ordem de 20% . 
 
Deve-se fazer referência a outras atividades que sinergizam os resultados alcançados 
pela operações de Quimioterapia e Radioterapia, em especial do Programa de 
Atendimento Domiciliar, implementado em período anterior, conforme referido em 
Pagnani & Marracini (2002). 
 
Este Programa abrange um conjunto de recursos e atividades dedicadas às decorrências 
em pacientes que se submetem às aplicações referidas, os quais , em geral atingem um 
estágio de dois tipos da doença: um estágio considerado controlado , em que o câncer é 
totalmente contido, cabendo a este paciente a realização exames periódicos de controle; 
um outro estágio denominado de metástase, definido pelo nível em que doença se alastra 
por outros órgãos . 
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Conforme Pagnani e Marracini (2002), a instituição desenvolveu esta área de atividade, 
voltada ao paciente em estado de câncer avançado da doença e, a seus familiares a 
assistência médica, de enfermagem, e psicológica. O tratamento ao paciente ocorre na  
residência, mediante atuação de equipes multidisciplinares junto aos membros da família, 
minimizando a ocupação leito-hospital – conceito básico do Programa de  Atendimento 
Domiciliar .  
 
Segundo Ribeiro (2000), os custos da assistência domiciliar são significativos em relação 
aos custos hospitalares e os benefícios podem ser no sentido do aumento e da 
otimização dos leitos, maior conforto físico e psíquico do paciente, redução significativa 
da incidência ou mesmo risco de infecção hospitalar. 
 
Com base nessa afirmação e segundo dados do HPFAC pode-se verificar o 
comportamento desse Programa, no período e que influíram custos de atendimento de 
pacientes internados . 
 
 
 

Tabela 10 : Número de pacientes inscritos no Programa de Atendimento Domiciliar 
1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 

77 230 227 161 195 
Fonte : Relatório de Produção 

 
Como já relatado, o Programa de Atendimento Domiciliar influi de forma a otimizar a 
disponiblização de leitos para outros pacientes e, contribuir para minimizar estes custos . 
A título de comparação , no exercício de 2002 o Instituição apresentou um custo de 
internação médio anual para seus pacientes na ordem de R$ 119,00, ao passo que o 
custo do paciente no Programa de Atendimento Domiciliar atinge  R$ 83,00 . 
 
3. Análise e Conclusões  
 
 
 
Dentro do escopo e considerando as restrições preestabelecidas a este trabalho , pode-
se inferir , com base na descrição dos aspectos mais gerais no desenvolvimento do caso 
de Organização Hospitalar de Alta Complexidade , as principais relações entre relevantes 
conceitos de Políticas e Estratégia Empresarial , Gestão dos Custos e do desempenho 
superior sustentado para este tipo de Organização . 
 
No enfoque analítico da indústria de serviços hospitalares Porter (1986), verifica-se que 
existe no segmento de hospitais especializados uma oportunidade de posicionamento 
fundamentada em competências operacionais diversificadas , em relação aos planos de 
saúde privados . O que remete à necessidade de desenvolver estratégias no sentido de 
implementar novas tecnologias e novas técnicas de procedimentos de tratamento para 
oferecer aos planos de saúde privados, um diferencial . 
Como se verifica pelos dados apresentados, a Instituição já uma estratégia de 
diversificação, em relação aos planos de saúde privados . A partir de 1996 quando a 
Organização praticamente se insere  neste segmento de mercado , a sua participação 
era pequena, o que ao longo dos períodos subsequentes, atinge uma parcela relevante 
de pacientes. 
 
Após consolidar-se no segmento de planos de saúde privados , a Instituição implementou  
mudanças qualitativas e quantitativas de recursos físicos, novas tecnologias e 
infraestrutura para a gestão. 
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O caso utilizado nesse estudo demonstra que a organização desenvolveu efetivamente 
um vetor de penetração no mercado com foco nos planos de saúde privados , 
demonstrado pelo crescimento das receitas operacionais . Aliado ao desenvolvimento do 
vetor de penetração no mercado , a Organização buscou a otimização de dois produtos 
(áreas de serviços ) cuja sinergia alavancou o desempenho da organização, por meio da 
diversificação (Ansoff:1991). 
 
Nesse sentido, Ansoff (1991)  ainda se refere ao fato que as empresas se diversificam 
também, quando seus objetivos não podem mais ser alcançados , seja através de uma 
saturação do mercado, um decréscimo da demana generalizada, pressões de 
concorrência, e que se evidencia neste estudo a forte presença desta última condição no 
foco definido pelo HPFAC analisado. 
 
Em Ansoff (1991) ainda, observa-se que a empresa para ter sucesso deve modular o seu 
comportamento estratégico de acordo com as mudanças de ambiente , ou seja , as 
variações do mercado , intensidade da concorrência , desenvolvimento tecnológico . 
 
Na busca de gestão de equilíbrio financeiro, a empresa diversificada  pode criar 
condições favoráveis à sustentação de suas estratégias , transferindo recursos de 
unidades superavitárias para as deficitárias . 
 
 O estudo comprova com respeito á estratégia de diferenciação de produtos e serviços, 
que um hospital privado filantrópico especializado de alta complexidade dispõe de 
características diferenciadas em relação aos hospitais gerais . O próprio Ministério da 
Saúde determina através de sua Portaria 3.535 que as organizações oncológicas devem 
possuir profissionais médicos com títulos de especialistas em cancerologia . 
  
Outra constatação, diz respeito ao investimento relacionado com a incorporação e o 
progresso técnico, ao adquirir equipamentos diferenciados , em função de determinados 
tratamentos . Uma organização de alta complexidade necessita de um suporte técnico 
composto de equipamentos especializados desde o centro cirúrgico, às unidades de 
terapia intensiva , até aos serviços de diagnose e terapia .  
 
E que, estas organizações podem combinar os seus recursos de alta especialização, com 
políticas de preços e custos, seja ela pelo SUS ou pelos Convênios, mediante a  
priorização de procedimentos, principalmente pela determinação de tetos de 
atendimentos. Isto permite a estas organizações implementar ações coerentes com um 
posicionamento diferenciado , ou seja ações convergentes na organização e mobilização 
de agentes internos e externos. 
 
Segundo Porter ( 1989 ) uma empresa ganha vantagem competitiva através de ações da 
cadeia de valor , visando uma compreensão do comportamento dos custos e fontes para 
diferenciação . Consiste em criar atividades de valor criando um produto valioso para os 
compradores . Essas atividades de valor são divididas em dois tipos: as atividades 
primárias e as atividades de apoio. 
 
Outro conceito subjacente ao caso desenvolvido, pode ser encontrado em Hamel & 
Prahalad (1995), e que foi constatado, diz respeito à competência da organização em 
desenvolver uma intenção estratégica que a leve a um desempenho superior sustentado, 
ao desenvolver (aprender) maneiras de alavancar recursos e criar novos negócios . A 
competitividade de uma organização deriva da capacidade de formar , a custos menores 
as competências essenciais através de fronteiras da organização . Estes autores 
referem-se objetivamente, ao fato que as competências de uma empresa se 
desatualizam impondo transformações com a finalidade de responder às mudanças .  
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Hamel e Prahalad (1995:pg.172) colocam algumas premissas para alavancagem de 
recursos : 
 
1) A empresa concebida como um portfólio de recursos (técnicos, financeiros e 

humanos), bem como um portfólio de unidades de negócio concentradas em produtos 
ou mercados. No caso estudado a geração de unidades de negócio como a 
quimioterapia ou radioterapia podem trazer novos recursos financeiros para a 
Organização  ; 

2) Existem grandes diferenças de desempenho entre as empresas no mercado e o 
impacto competitivo que elas geram com determinada quantidade de recursos ; 

3) Ganhos em eficiência baseados na alavancagem provêm do aumento de 
produtividade, demonstrado neste caso que , apesar de limitado na sua capacidade 
de atendimento, a organização buscou um aumento de produtividade em produtos 
que trouxessem compensações nos custos e receitas mais que proporcionais  com a 
perda de receitas em outra área de atividades ; 

4) Dedicação na atividade da viabilidade estratégica de projetos . 
 
Ainda nestes autores, encontram-se alguns dos componentes de alavancagem de 
recursos, tais como: 
 
a) Concentração mais eficaz de recursos nos principais objetivos estratégicos : 

• Convergência – os objetivos devem ser alcançados a longo prazo e com uma 
direção única , ou seja a Organização não deixou o seu rumo , continuou com a 
especialidade de oncologia seguindo numa linha única  ; 

• Foco – importante na pesquisa e desenvolvimento de produtos e na definição de 
metas de melhoria operacional – não perdendo o seu papel social  ; 

• Direcionamento – a meta é concentrar-se nas coisas certas que causarão maior 
impacto . 

 
b) Acumulo mais eficaz de recursos : 

• Extração – a capacidade em extrair idéias de novas experiências para a melhoria ; 
• Empréstimo – através de alianças , joint ventures , licenciamento interno a 

empresa pode obter recursos foram da instituição . 
 

c) Complementação de um recurso com outro criando um maior valor : 
  
No caso do Hospital Privado Filantrópico de Alta Complexidade – HPFAC -,  este 
procurou se concentrar nos recursos operacionais vantajosos para o seu desempenho, 
agregando-se ainda que o desenvolvimento de produtos e a definição de metas 
implicaram na melhoria operacional da instituição, aliada a uma estratégia de foco em 
serviços  com qualidade, referenciando-se especialmente no que Fiedman e Draper 
(2001) tratam. 
 
Como referências finais, pode-se afirmar que: as estratégias utilizadas pela instituição 
para a sua otimização de desempenho podem ser comparadas com o modelo de Ansoff 
com a penetração de mercado e o desenvolvimento de produtos . 
 
Continuando a operar no segmento do Sistema Único de Saúde – SUS aliado ao 
segmento de Convênios que traz uma alternativa de receita , a Instituição manteve o seu 
Programa de Atendimento Domiciliar objetivando disponibilizar uma quantidade de leitos 
maio para os casos novos .  
 
Na busca de uma demanda de pacientes que necessitavam de quimioterapia e 
radioterapia , a Organização procurou uma alternativa em conjunto com os Órgãos 
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Públicos , buscando aumentar os seus tetos financeiros e físicos , consequentemente 
aumentando as suas receitas operacionais . 
 
Ao concluirmos, cumpre salientar que  existem diferentes oportunidades para a instituição 
hospitalar montar uma estratégia  : 
 
1. Especialização – por ser um hospital especializado em oncologia , ele possui um alto 

grau de clientes-alvo e uma demanda reprimida em função de limites orçamentários ; 
2. Identificação de marcas – a oncologia ( câncer ) marca a competência especializada 

no atendimento integral , com isso , a instituição procurou , através de suas 
especialidades e recursos tecnológicos identificar a sua marca , como o incremento 
de produtividade nas áreas de quimioterapia e radioterapia ; 

3. Posição de custo – através de suas isenções tributárias o seu custo operacional , bem 
como os seus investimentos em tecnologia são menores por suas isenções de tarifas 
de importação nos equipamentos . E a sua inserção como hospital privado filantrópico 
concedido pelo CEBAS lhe condiciona isenções fiscais assim como tributárias , 
principalmente na importação de um novo acelerador linear para o departamento de 
radioterapia  ; 

 
Conforme dados apurados junto ao balanço patrimonial da Organização , em 2.001 foram 
R$ 874 mil e no exercício de 2.002 foram R$ 875 mil de isenções tributárias que o 
hospital obteve para aplicações em seus recursos tecnológicos . 
 
Entende-se portanto , que a  administração de emprese reúne atividades complexas 
como análise , decisões , controle , Tc . As decisões contribuem para a importância de 
uma gestão estratégica nas organizações de saúde , ressaltando ainda que se a 
demanda for grande a organização deve continuar focando sua atenção nas suas 
atividades operacionais . 
  
O intuito da Instituição é mostrar aos Órgãos gestores do Sistema Único de Saúde , onde 
as diretrizes do sistema de saúde no País podem ser desempenhadas com  competência 
pelos agentes privados ao buscar atender a demanda excedente dos agentes públicos . 
 
Afinal , tanto as organizações públicas quanto as privadas filantrópicas devem criar 
condições de viabilização plena do direito à saúde a todos os brasileiros proporcionando 
acesso universal e igualdade aos serviços e ações de promoção , proteção e 
recuperação da saúde . 
  
Para finalizar não se pode deixar de reconhecer a competência da Gestão Pública 
brasileira na concepção do Modelo SUS e na sua implementação, pois constata -se por 
este estudo, que efetivamente consegue estimular os diferentes agentes do sistema, e 
principalmente os agentes privados:   
 

 Na incorporação de novas tecnologias. 
 Incremento de sua participação no volume de atendimento junto a diferentes 

segmentos da demanda. 
 Desenvolver competências em suas organizações que tornem a resolutividade do 

sistema eficaz principalmente com a diluição dos custos dos serviços. 
 Nas Organizações Hospitalares de Alta Complexidade se configuram alternativas 

de sustentação financeira, fundamentadas numa gestão estratégica e rígido 
Controle e Administração de Custos. 
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i A sua complexidade, similar aos processos decisórios e operações às organizações 
conglomeradas é utilizada neste trabalho, utilizando-se o conceito de Porter (1989) para 
as empresas atuando em vários segmentos concorrenciais e cadeias de valores externas 
típicas, porém sob o controle e coordenação de um único órgão Gestão Central 
(Direção), diferentemente da empresa holding . Uma aproximação deste caráter 
complexo pode ser visualizado em Falk (2001:p. 79-80) 
ii Este caráter (inerente) de serviços, quando estudados sob a óptica da demanda, são 
aqueles cujos benefícios e ganhos são de difícil mensuração, porque o valor de uso são 
muito mais amplos, do que os da satisfação individual identificada com os produtos de 
mercado, pelas empresas  (Contador, 2000). 
Disto decorre que o contexto, no qual as Organizações de Serviços Hospitalares,  
ofertantes e geradoras de produtos e serviços dessa natureza se inserem e se mobilizam 
para atingir a demanda (consumo potencial), apresenta característica específica  e 
determinante, quanto à eficácia resolutiva desses agentes . Algumas dessas 
características podem ser citadas, tais como: 
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A escala da oferta requer investimentos de montantes relevantes; 
A demanda potencial cresce em proporções geométricas até atingir uma faixa 
relativamente homogênea de distribuição de atendimento a todos os segmentos sociais 
identificados (caráter distributivo);  
O investimento, seja pela indivisibilidade do consumo, seja pela tecnologia  de processo e 
de produto, somente se viabilizam se o grau de interdependência de seus projetos 
contiverem um alto nível de consistência na elaboração do planejamento em todos os 
seus níveis: político,  estratégico, integrativo e operacional; 
Qualquer um dos serviços sociais finais (acabados) insere alto valor agregado 
compartilhado entre atividades da cadeia de valor interna e externa, Porter (1985:54-59). 
Ou seja, envolve organismos múltiplos quanto à sua hierarquização funcional na estrutura 
público-governamental – formas de obter e usar o poder segundo Cohen (1999:109) – 
como também na mobilização  sinérgica de agentes privados e sociais . Estes agentes 
são fundamentais para a consolidação da infra-estrutura básica, de revisão das diretrizes 
e melhoria de desempenho da gestão e operações de agente implementador dos 
serviços finais, e finalmente, 
Atividades e ações podem ser efetivadas, somente quando fundamentadas na legislação, 
ou seja, na regulação clara dos limites, quanto a amplitude, tipologia(s)  e 
responsabilidade(s) dos agentes intervenientes (Leis, Decretos, Orçamento Público, 
Credenciamento em Programas e Projetos Governamentais). E isto, condiciona a 
mobilidade e liberdade de ação dos gestores de serviços públicos, diferentemente dos 
agentes privados, mormente nos serviços de saúde, por inserirem um alto conteúdo de 
segurança e conhecimento técnico-científico.   
 
iii A esse respeito cumpre acrescentar uma interpretação dos autores a respeito do SUS 
quanto à sua concepção básica e estágio de maturidade atual: 
1o. Sob o ponto de vista de instrumento de Política de Saúde Governamental significou 
uma evolução de um Sistema de Planejamento do Estado Regulador, em obediência à 
diretriz maior da Constituição de 1988, quando se pauta pela descentralização 
operacional, co-gestão entre as três esferas de governo (o federal -no papel normativo 
operacional, dos recursos financeiros e de desempenho resolutivo de todo sistema; o 
estadual –no papel da coordenação e operação  de redes estaduais, regionais e de 
macro-metrópoles, e o municipal – no papel de gestor operacional e de resultados do 
sistema. 
2o  .A Universalidade do Sistema seria buscada pela inserção progressiva do setor 
privado ligados à toda cadeia de serviços e produtos de saúde, o que vale dizer desde 
produtores de insumos (remédios, supridores de serviços técnicos), hospitais, agentes 
cooperados, até a distribuição. 
3o. A inserção dos agentes privados na estratégia dessa Política, atende o objetivo de 
racionalização e incremento de Investimentos necessários para acompanhar a expansão 
da demanda, como também para modernizar e qualificar tecnicamente o setor, no qual a 
incorporação de novas tecnologias se configura como intensa, requerendo investimentos 
vultosos, e somente viabilizadas se diluídas por custos unitários menores  decorrentes de 
economias de escala de serviços (utilização). 


