
Qual o custo do do 
processamento do PPS?

COMO ADOTAR A GESTÃO DA UNIDADE E MELHORIA DE 
PROCESSOS E TECNOLOGIAS.

Enfa. Lia Jeronymo Romero
Gestora de CME e Sustetabilidade 



Custos

•Custos são medidas monetárias dos sacrifícios
financeiros com os quais uma organização têm de 
arcar a fim de atingir seus objetivos, sendo 
considerados esses ditos objetivos, a utilização de 
um produto ou serviço qualquer, utilizados na 
obtenção de outros bens ou serviços.



Conceitos básicos

• Custos diretos: podem ser diretamente apropriados a um objeto de custo
bastando haver uma medida objetiva de consumo.

• Este tipo de custo relaciona-se com o produto final, não havendo nenhum
tipo de rateio. Os mais comuns são: o material utilizado e mão-de-obra
direta (horas de mão-de-obra utilizada)

• (CHING, 2001, p.16)



Conceitos básicos

• Custos indiretos: não estão ligados diretamente ao produto ou serviço para
se relacionarem a eles dependem da utilização de recursos, estimativas,
rateios ou seja, estes custos não se identificam apenas com um produto ou
serviço mas sim com mais de um ou com todos e devem ser rateados entre
estes produtos e serviços produzidos.

• Os exemplos mais comuns são: seguros, aluguéis e energia elétrica

• (CHING, 2001, p.16).



Exemplos

Custo Variável:
O valor varia de acordo com o nível de atividade da 

organização.

Custo Fixo: 
São ocorridos pela organização, 

independentemente do seu nível de atividade. 
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Como classificar as atividades da CmE nos custos 
hospitalares...

Serviços 
“vai pra conta hospitalar”



Como classificar as atividades da CmE nos custos 
hospitalares...

Apoio – prestador de serviço para gerar a conta hospitalar –
custo hospitalar



Centro de Custos e Estrutura da CME no hospital

O tronco, por sua vez, é essencial para a sustentação dos galhos e, em conjunto com as raízes, conduzem a seiva até eles.

Logo, os centros de custos intermediários ou auxiliares formam o tronco que sustenta e alimenta a produção dos frutos.



Custo-meio

Centro Cirúrgico

Centro  Obstétrico

Centro  Ambulatorial

Overheads

Os centros de “custo-meio”, por darem sustentação aos centros 
de custos produtivos, terão seus custos absorvidos pelos 
primeiros.



Quanto custa a CME?
DúViDa?



Por que saber quanto custa? E como “cobrar”?

Resultado do CC



Pense em etapas... Semeie o conceito

6 ciclos/dia

1/6 do IB do dia
1/6 B&D

Toda carga: 1 liberador
Carga com implante? + 1IB

12 caixas no ciclo

Valores divididos por 12

Valor de insumo para cada caixa

Custo de validação, 
manutenção preventiva / 

total de ciclos por ano

Valores fictícios



Qualificação do fornecedor, compras e taxas...



O investimento se paga?

Taxa Drill: R$80,00

100 cirurgias: 
R$8.000,00

Esterilização:
R$ 6.500,00 

Resultado
R$1.500.00

INVESTIMENTO R$ 
90.000,00

60 meses

R$4.000,00 por ano
50 meses de taxa

explante



O investimento se paga?

Taxa Set de Vídeo: R$480,00

100 cirurgias/mês: 
R$44.800,00

Esterilização da caixa:
R$ 14.460,00 

Resultado
R$24.340,00

INVESTIMENTO R$ 
340.000,00

16 meses

Investimento de 
pinças, 
óticas e 
manutenção

Depreciação 5 anos

R$7.000.00/mês



Pra não sofrer demais... 
Há recursos que equilibram o investimento

Intensificador: R$500,00

300 cirurgias: 
R$150.000,00

Esterilização da caixa:
R$ 00,00

Resultado
R$144.000,00

INVESTIMENTO R$ 
300.000,00

Depreciação 5 anos

R$6.000.00

Manutenção e contrato

R$4.000.00

Resultado
R$140.000,00

Se paga em 
<1 semestre!!



Sim, se paga... Se você souber quanto custa!!



Dificuldade na venda do serviço x produto

• Resultado pelo produto comercial

A CME viabiliza, o OPME recebe (taxa de comercialização)

• Taxa por porte anestésico x hora cirúrgica

• Investimento no CC é alto –

depreciação pesada

• Negociação com convênios

• Negociação com fornecedores – equipamentos, comodatos...



Qual caminho devemos seguir?



DeSaFiOs!

• Avaliação do custo pelo nº de cirurgia

• Avaliar variação

• Avaliar onde pode se melhorar e economizar

• Gerar um valor

• Consumo x Produção x Insumos



ObRiGaDa!!
liajeronymoromero@yahoo.com.br

www.eagoracentrocrurgcoecme.com

Para a apresentação, não há conflito de interesse comercial

mailto:lia.romero@hospitalveracruz.com.br

