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Resumo: A correta avaliação e controle dos materiais diretos é fundamental para a gestão de 

custos em hospitais. Num cenário de escassez de recursos, a contabilidade se mostra uma 

ferramenta indispensável na busca pela eficiência dessas organizações. Este trabalho 

apresenta parte dos resultados de um estudo de caso com abordagem quantitativa realizado 

num hospital público do interior do Estado de Mato Grosso no período de 15/10 a 

14/11/2008. Os dados demonstraram que os custos com materiais diretos tem uma 

representatividade significativa em relação aos custos totais (16,33%). Conclui-se que esse 

tipo de custos pode reduzido mediante a aplicação da contabilidade objetivando avaliar e 

controlar devidamente seu consumo. Assim, o conhecimento desses custos, bem como seu 

efetivo controle, são fatores indispensáveis no processo de gestão de custos hospitalares.  

Palavras-chave: Gestão de custos; Contabilidade de Custos; Custos hospitalares. 

1. Introdução 

O atual cenário econômico mundial apresenta uma realidade de escassez de recursos. 
Em contrapartida, as necessidades quanto aos serviços de saúde tendem a crescer 
constantemente. Um exemplo disso é o surgimento de novas doenças como a chamada “gripe 
suína”, demandando a aplicação de mais recursos em pesquisas e no combate direto à doença. 
Tais ocorrências têm forte impacto nos custos de manutenção dos serviços de saúde, em 
especial dos hospitais. 

Diante dessa realidade, destaca-se a importância da aplicação da contabilidade de 
custos no âmbito das organizações hospitalares, como um instrumento de auxílio ao controle e 
ajuda no processo de tomada de decisão (MARTINS, 1996).  

Segundo Falk (2008), a aplicação da contabilidade de custos possibilita a chamada 
análise de custos, a qual é uma ferramenta gerencial que propicia melhoria no desempenho da 
organização, fornecendo as informações necessárias para a tomada de decisões objetivas 
visando diminuição de gastos, aumento na receita, ou ambos. 

De forma geral, os custos das organizações hospitalares, assim como de outras 
organizações, são classificados em diretos e indiretos. Os custos diretos “podem ser 
diretamente apropriados a um objeto de custo, bastando haver uma medida objetiva de 
consumo”. Já os custos indiretos “não podem ser diretamente apropriados a um objeto de 
custo, senão por meio de rateios estimados e arbitrários” (CHING, 2001). Assim, a soma 
desses dois elementos faz a instituição chegar ao conhecimento dos seus custos totais.  

Os custos diretos, segundo Bruni e Famá (2004) são compostos basicamente por dois 
itens: materiais diretos e mão-de-obra direta. Numa organização hospitalar, os custos diretos e 
dentre estes, o custo com materiais diretos tem uma expressiva representatividade em relação 
aos custos totais. Sendo assim, deve ser dada a devida atenção quanto à avaliação e controle 
desse importante componente dos custos totais. 

Em virtude da importância do custo com materiais diretos no âmbito das organizações 
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hospitalares, este trabalho se propõe a apresentar uma análise dos custos com materiais diretos 
com base nos dados oriundos de um estudo de caso realizado num hospital público do interior 
do estado de Mato Grosso.  

2. Materiais diretos: definições e aspectos relevantes 

Definindo os materiais diretos numa visão voltada mais especificamente para 
empresas privadas do ramo industrial, Bruni e Famá (2004), afirmam que “o material direto, 
ou simplesmente MD, é formado pelas matérias-primas, embalagens, componentes adquiridos 
prontos e outros materiais utilizados no processo de fabricação, que podem ser associados 
diretamente aos produtos”. 

Como se pode notar, a definição não é tão completa, falando na verdade um pouco 
mais quais são os elementos que compõem os materiais diretos. Embora não seja 
perfeitamente aplicável a um hospital, ela pode facilitar a compreensão do que são os 
materiais diretos. Visualizando-se os serviços hospitalares como um produto do processo de 
produção de serviços, conclui-se que os materiais diretos são todos os materiais gastos que 
podem ser associados diretamente aos serviços prestados.  

Melhorando essa adaptação da definição, e utilizando-se da definição de custo direto 
de Ching (2001) apresentada na introdução, seria mais correto dizer que os materiais diretos 
são todos os materiais gastos que podem ser associados diretamente ao objeto de custo. O 
objeto de custo é entendido como “qualquer coisa de que se deseja medir o custo ou que 
necessite de uma medida de custo separado” (CHING, 2001). 

Assim, no caso do hospital, pode-se desejar conhecer o custo por exame, paciente-dia, 
procedimento, enfermidade, clínica ou por centro de custo. Desse modo, a classificação do 
custo com materiais em direto ou indireto vai depender de uma definição prévia de qual é o 
objeto de custo pretendido.  

Apresentando uma definição de materiais diretos voltada para hospitais, Mattos (2007) 
os definem como sendo os materiais aplicados na produção e que em razão de sua natureza 
tem sua utilização limitada no tempo. Os materiais diretos podem ser também chamados 
genericamente de materiais de consumo. O Manual Técnico de Custos (MS, 2006), sugere 
que os custos hospitalares sejam agrupados em três grupos: material de consumo, pessoal e 
encargos e serviços de terceiros.  

Os materiais diretos podem também ser classificados de acordo com seu tipo para 
facilitar o controle e a mesuração do consumo. Assim, Mattos (2007), sugere a classificação 
dos materiais diretos nos seguintes tipos: material de expediente, material de enfermagem, 
material de limpeza, material de laboratório, material radiológico, gêneros alimentícios, 
materiais para manutenção e conservação, material de rouparia, impressos, material 
ortopédico, material cirúrgico, drogas e medicamentos, gases medicinais, combustíveis, 
lubrificantes  e gás GLP. 

Para Matos (2002) os materiais diretos compreendem os gastos com medicamentos, 
material médico-cirúrgico, gases medinais, gêneros alimentícios, material de consumo, 
combustíveis e lubrificantes.  

Ao falar sobre as informações necessárias ao processo de apuração de custos 
hospitalares, Beulke e Bertó (2008) dividem essas informções em informações de natureza 
física e de natureza monetária. Essas informações são subdivididas ainda em: materiais, 
pessoal, depreciação, custos gerais e custos de comercialização. O grupo dos materias se 
referem aos materiais diretos, assim como os indiretos. A informação mais importante desse 
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grupo é a informação monetária, ou seja, quanto foi consumido de materiais diretos para o 
objeto de custo escolhido.  

Segundo Martins (1996), nas organizações em geral, assim como em organizações 
hospitalares, a administração dos materiais diretos faz surgir alguns problemas, os quais 
podem ser dividos em três campos: avaliação, controle e programação. Para os fins desse 
trabalho, destaca-se a seguir dois desses campos: avaliação e  controle.  

2.1 Avaliação dos materiais diretos 

Quanto à avaliação dos materias diretos, Martins (1996) afirma que o principal 
problema se refere à qual montante atribuir quando várias unidades são compradas por preços  
diferentes. Além dessa questão, há muitas vezes a dúvida quanto a quais valores irão compor 
o custo do material direto, se apenas o valor pago pelo produto ou também os impostos e 
fretes. 

A resposta à última questão nos remete a um assunto que é motivo ainda de grandes 
discussões no âmbito contábil, a questão da avaliação do ativo. Um dos princípios contábeis 
geralmente aceitos tratam da avaliação do ativo, sendo que isso pode ajudar na resposta a essa 
questão. O princípio do custo original como base de valor estabelece que os “os ativos são 
incorporados pelo preço pago para adquiri-los ou fabricá-los, mais todos os gastos necessários 
para colocá-los em condições de gerar benefícios para a empresa” (IUDÍCIBUS, 1997). 
Assim, segundo Martins (1996), no caso de uma empresa industrial ou prestadora de serviços 
que adquire materiais para serem consumidos no processo produtivo, fazem parte do custo do 
material direto todos os gastos incorridos até seu consumo. Estes varios gastos podem ser:  
tranporte, segurança, armazenamento, impostos, gasto com liberação alfandegária, etc.  

Assim, em relação aos estoques, é muito importante a definição do método de 
avaliação dos mesmos quando ocorrem, em função da flutuação nos preços, variações nos 
preços unitários dos produtos.  

A forma de avaliação de forma ampla tem relação com o tipo de inventário utilizado 
no âmbito da empresa. O inventário é nada mais que a contagem física dos itens do 
patrimônio, e neste caso, o estoque de materiais. Segundo Marion (2002) existem duas formas 
básicas de realiazação do inventário: permanente e periódico.  

No inventário permanente há um sistema de controle de estoques que permite  a 
obtenção das quantidades e valores de estoques em qualquer momento que se desejar.  

No inventário periódico, a contagem física e a consequente demonstração dos valores 
é realizada ao final de determinado período, geralmente um ano. Em virtude disso, muitas 
vezes algumas empresas fechavam suas portas no passado e colocavam um cartaz dizendo: 
fechado para balanço. No entanto, com a autilização de sistemas informatizados para controle 
dos estoques essa prática não é mais muito comum. 

Dessa forma,  o inventário permanente ou periódico indicam apenas em que momento 
é possível obter as quantidades que entraram, foram consumidas ou ainda estão em estoque.  

Quanto ao valor a ser atribuído à unidade consumida quando existem em estoque 
produtos com preços diferentes, existem basicamente três métodos de avaliação dos estoques: 
PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) ou (first in, first out), UEPS (último a entrar, 
primeiro a sair) ou (last in, first out) ou Custo médio ponderado (MATOS, 2002; MARTINS, 
1996). 
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No método PEPS, no momento do consumo faz-se a saida em primeiro lugar dos 
produtos que entraram primeiro. Considerando que em geral os produtos tem a tendência de 
ter preços crescentes, com esse método o custo pode ficar subavaliado, gerando resultados 
maiores. Assim, embora não seja vantajoso para o empresário, esse método pode ser utilizado 
para a apuração de resultados com fins fiscais.  No caso da avaliação dos medicamentos, no 
entanto, há uma particularidade, verifica-se normalmente que são consumidos em primeiro 
lugar os produtos comprados primeiro, em virtude do prazo de validade, o que justificaria a 
utilização desse método.  

No método UEPS, no momento do consumo faz-se a saída em primeiro lugar dos 
produtos que entraram por último. Considerando a tendência de aumento no preço dos 
produtos, este método é bastante utilizado para fins gerenciais já que mostra os valores de 
custos sempre atualizados, praticamente a preço de mercado, já que todos são avaliados pelo 
preço dos últimos que entraram. Embora útil para fins gerenciais, para fins fiscais esse 
método não é aceito em virtude de produzir diminuição no resultado e consequentemente no 
valor dos tributos a serem recolhidos ao governo.  

Como alternativa intermediária está o método de custo médio. Nesse método, no 
momento da saída dos produtos do estoque considera-se como preço unitário a média 
ponderada de todos eles. Assim, evita-se os extremos dos dois outros métodos. Esse método é 
recomendado pelo governo para fins de apuração de resultados e recolhimento dos tributos. 
No âmbito da administração pública a lei 4.320/64 estabelece que os bens de almoxarifado 
devem ser avaliados pelo preço médio ponderado (MACHADO Jr. et. al., 1999). 

2.2 Controle dos materiais diretos 

Quanto ao controle dos materiais diretos Martins (1996) diz que o problema se refere a 
como distribuir as funções de compra, pedido, recepção, uso, como inspecionar e verificar o 
efeitivo consumo.  

Segundo Bruni e Famá (2004), uma das opçõe para melhorar o sistema de controle dos 
estoques pode ser a classificação dos itens armazenados utilizando-se a classificação ABC do 
estoque.  

Nesse tipo de classificação os itens dos estoque são assim agrupados: 

Itens A: São os itens que representam elevado valor relativo, necessitando controle 
mais rigoroso, tornando necessário inventários mais frequentes: diários, mensais ou semanais. 

Itens B: Não tem valores tão representativos quanto os itens A, mas também 
representam elevada aplicação de recursos, podendo, assim,  ser inventariados em uma 
frequencia menor: mensalmente, trimestralmente ou semestralemente. 

Itens C: Contém itens que são bastante numeros mas com pouco valor relativo e 
costumam ser inventariados somente no momento do balanço. 

Ressalta-se que a utilização de sistema informatizado pode auxiliar sobremaneira na 
questão do controle dos estoques, agilizando os processo e facilitando o levamento dos custos 
com materiais diretos. 

3. Metodologia 

Este trabalho é oriundo de uma pesquisa realizada entre os meses de março a 
novembro de 2008 no Hospital Municipal “Roosevelth Figueiredo Lira” em Barra do Bugres, 
município localizado 155 km a noroeste de Cuiabá, capital de Mato Grosso. O Hospital 
Municipal de Barra do Bugres (HMBB) é uma instituição pública, vinculada ao Sistema 
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Único de Saúde, mantida com recursos federais, municipais e oriundos de convênio com a 
Secretaria de Estado de  Saúde de Mato Grosso. De acordo com Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2007), o hospital tem sua estrutura composta por 80 
leitos, sendo estes divididos entre as clínicas médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica.  

A pesquisa foi do tipo “Estudo de Caso” e, quanto à abordagem utilizada para a 
pesquisa, assim como para este artigo foi de natureza quantitativa, apresentando valores do 
custos com materiais diretos, os quais foram classificados, relacionados e analisados. O dados 
analisados para este recorte compreenderam o período de 15/10/2008 a 14/11/2008.  

Numa análise inicial da instituição, verificou-se que a mesma não dispunha de um 
sistema de apuração de custos, fato que coincide com a constatação de  Falk (2008) de que 
apenas em torno de 15% dos hospitais brasileiros têm sistemas informatizados de gestão, ou 
seja, o hospital em estudo não possuia um sistema de informação capaz de produzir as 
informações nos moldes necessários ao processo de apuração de custos. Diante disso, o 
primeiro passo foi a estruturação de um sistema de informação baseado em recursos 
computacionais e no preenchimento de relatórios manuais. Para a produção das informações 
de maior densidade, desenvolveu-se um software denominado Sistema Integrado de Gestão 
Hospitalar (SIGHO). Este software foi desenvolvido por um acadêmico bolsista do curso de 
Ciências da Computação da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), com apoio 
financeiro da administração do município sede da pesquisa.  

Com a utilização deste software foi informatizada a produção dos principais dados de 
consumo e estatísticos dos seguintes setores: recepção, estatística, farmácia, administração, 
nutrição e limpeza. Assim, os valores dos custos com materiais diretos foram obtidos, na sua 
maioria, através do sistema informatizado de controle de estoque com exceção de alguns 
poucos que não foram contemplados pelo sistema. 

4. Análise do custo com materiais diretos 

A tabela 1 mostra que os materiais diretos representaram no período um valor 
expressivo, alcançando o total de R$ 73.699,27. Concentrando-se a análise naqueles centros 
de custos que apresentam valores acima de cinco mil, destacam-se bastante dos demais a 
Nutrição e o Pronto-socorro/ambulatório. Num segundo patamar de custos situam-se a Clínica 
Cirúrgica (+ centro cirúrgico), Clínica Médica, Gasoterapia, Clínica Pediátrica e Clínica 
Ginecológica e Obstétrica. 

O consumo do centro gasoterapia, no valor de R$ 6.116,50, representando 8,3% do 
total mensal, é decorrente dos gases medicinais utilizados na atividade fim do hospital, sendo 
este um custo que ocorre em função da necessidade dos pacientes de cada clínica, centro 
cirúrgico e Pronto-socorro. 

O consumo da nutrição, no valor de R$ 15.668,92, representando 21,3% do total é 
determinado pelo número de pacientes, seus acompanhantes e funcionários que se alimentam 
no hospital. 

Como evidencia a tabela 2, elaborada com base nos dados gerados pelo SIGHO, do 
total geral de refeições servidas, 41,8% foram destinadas aos funcionários do hospital, pois 
diante da impossibilidade de especificar a qual setor pertencia o funcionário, foi registrado 
como custo da administração. É de conhecimento geral que há um bom número de 
funcionários que necessitam alimentar-se no trabalho quando em regime de plantão. Além 
disso, há os lanches que são servidos também aos funcionários durante o período de trabalho. 
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Tabela 1 - Gastos com materiais diretos, segundo centro de custos, 15/10 a 14/11/2008. 

Centro de custo Valor % 
Administração 703,91 0,96 
Centro cirúrgico 3.522,96 4,78 
Centro de Mat. Esterilizados 850,09 1,15 
Clínica Cirúrgica 5.558,87 7,54 
Clínica Ginecológica e Obstétrica 5.391,42 7,32 
Clínica Médica 6.805,41 9,23 
Clínica Pediátrica 5.986,66 8,12 
Estabilização 3.009,31 4,08 
Farmácia 4,14 0,01 
Faturamento/estatística 353,60 0,48 
Gasoterapia 6.116,50 8,30 
Gerência de Enfermagem 1,24 - 
Laboratório 636,58 0,86 
Lavanderia 1.466,57 1,99 
Limpeza 121,39 0,16 
Manutenção - - 
Nutrição 15.668,92 21,26 
P.S./Ambulatório 12.014,77 16,30 
Radiologia 2.846,66 3,86 
Recepção 40,12 0,05 
Telefonia 41,22 0,06 
Transporte 2.316,42 3,14 
Ultra-sonografia 171,78 0,23 
Unidades externas 70,74 0,10 
Total 73.699,27 100 

 

Tabela 2 - Distribuição refeições servidas, segundo tipo e centro de custos,15/10 a 14/11/2008. 

CLÍNICA / SETOR Almoço Ceia Colação Desj. Jantar Merenda Total % 

Administração 1.079 - - - 1.055 1.590 3.724 41,77 
Centro cirúrgico 1 - - - - 6 7 0,08 
Centro de Mat. Ester. 1 - - - - - 1 0,01 
Clínica Cirúrgica 297 56 13 295 312 172 1.145 12,84 
Clínica G. O. 263 12 8 293 298 172 1.046 11,73 
Clínica Médica 270 185 9 286 291 213 1.254 14,06 
Clínica Pediátrica 385 6 9 373 382 219 1.374 15,41 
Nutrição - - - 4 - - 4 0,04 
P.Socorro /Amb. 145  4 86 110 16 361 4,05 
Total 2.441 259 43 1.337 2.448 2.388 8.916 100 

 

Não é, no entanto, o objetivo deste trabalho emitir juízo sobre a necessidade de 
diminuir o número de refeições servidas aos funcionários, pois seria necessário um estudo 
mais profundo para verificar a possibilidade de se reduzi-las. Assim, ao apresentar essas 
informações, esse trabalho mais levanta questões do que elucida, chamando a atenção para 
uma realidade que deve ser considerada. 
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Quanto às refeições servidas para as unidades de internação, ou seja, para as clínicas, 
estas juntas representam 54,1% das refeições. Há ainda uma informação que o sistema não 
produziu, mas foi obtida junto à responsável pela nutrição, que do total de 2.498 almoços e 
jantares servidos nas quatro unidades de internação, 994 o foram para acompanhantes, o que 
perfaz 39,8%.  

De acordo com o Ministério da Saúde, através do Manual Técnico Operacional do SIH 
(MS, 2008), pode-se cobrar junto com a Autorização de Internação Hospitalar, diárias de 
acompanhantes para pacientes menores de 18 anos, acima de 60 anos e gestantes em pré-parto 
e pós-parto. Além disso, quando necessário, mediante solicitação do médico, é possível cobrar 
também acompanhante para maiores de 18 e menores de 60 anos.  

Desse modo, o ideal é que os pacientes tenham acompanhantes apenas nesses casos, 
para que também haja redução no número das refeições e conseqüente redução de custos. 
Vale ressaltar, porém, que não é foco deste trabalho analisar se a quantidade de 
acompanhantes está sendo liberada apenas para os casos em que é possível cobrar via AIH, ou 
não. 

A desagregação dos custos com materiais diretos, por tipo de material, permite um 
melhor conhecimento sobre os gastos em cada centro de custo (Quadro 1). 

Como já mencionado, o pronto-socorro aparece como o segundo centro de custos com 
maior gasto de materiais diretos (R$ 12.014,77), 93,0% dos quais são medicamentos e 
materiais hospitalares. O consumo nesse setor é influenciado diretamente pelo número de 
consultas realizadas, já que na sua grande maioria os pacientes recebem medicação. Esse 
número de consultas, foi analisado e constatou-se que o mesmo  apresenta-se 125,6% acima 
do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde.  

Quadro 1 - Distribuição dos custos com materiais diretos, segundo centro de custos e tipo de material,      
H. M. Barra do Bugres, 15/10 a 14/11/2008. 
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Como se pode notar, nas quatro unidades de internação o maior peso foi também dos 
medicamentos e materias hospitalares, que responderam por 85,4% a 92,6% dos custos com 
materiais de consumo. 

Numa análise do total dos custos diretos, percebe-se que os itens de maior 
representatividade foram os medicamentos e materiais hospitalares, os quais representaram 
58,91% do custo total, aparecendo a seguir o custo com gêneros alimentícios e descartáveis 
(19,8%). Assim, verifica-se que esses são os dois tipos de custos diretos que tem maior peso 
em relação ao total, perfazendo um total de 78,71%. Essa informação, semelhante à 
classificação ABC dos estoques chama a atenção dos gestores para a necessidade de um 
cuidado maior com o controle dos estoques desses materiais com o fim de se verificar a 
possibilidade de redução de desperdícios e redução dos gastos com os mesmos. 

5. Considerações finais 

Os custos com materiais diretos constituem-se num dos elementos que contribuem 
com a formação do custo total. No período analisado, o custo com materiais diretos 
(73.699,27), representou em relação ao custo total (445.526,33) um percentual de 16,33%. 
Esse elemento dos custos é um elemento que demanda bastante cuidado na sua administração. 
Em virtude de ter aplicação direta nos centros de custos, a redução desse custo demanda um 
controle efetivo e a devida avaliação desses produtos.  

Dessa forma, este artigo destacou a importância de se aplicar a contabilidade para se 
obter a devida avaliação e aprimorar o controle dos materiais diretos. Um instrumento 
bastante importante para esse fim também é a utilização de recursos computacionais. Afinal, o 
grande desafio das organizações públicas tem sido o aumento da eficiência, ou seja, a 
maximização dos resultados com o mínimo de recursos, no entanto, essa busca pela eficiência 
passa pelo efetivo controle dos recursos empregados, objetivando primeiramente conhecer 
com exatidão os custos ocorridos e verificar medidas que visem reduzi-los.  Diante dessa 
necessidade, a contabilidade de custos aplicada com uma visão estratégica no âmbito 
hospitalar pode trazer grandes avanços.  
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