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estudo de caso

Aplicação da gestão de custos para o aumento na 
eficiência dos hospitais públicos

Implementation of cost management to increase efficiency of public hospitals

Paulo César de Souza1, João Henrique G. Scatena2

RESUMO
Um dos grandes desafios para os serviços hospitalares no Brasil é o aumento da eficiência. 

Para enfrentar este grande desafio, a gestão de custos, aliada à aplicação das técnicas da conta-
bilidade dos custos, mostra-se um instrumento de grande importância. Este trabalho demonstra a 
aplicação da gestão de custos num hospital público. Os custos foram apurados utilizando o método 
de custeio por absorção do tipo RKW, e também foi aplicada a análise custo-volume-superávit. 
Os resultados indicam uma situação bastante preocupante, visto que o hospital apresentou no 
período analisado um expressivo déficit. Recomenda-se que o hospital adote uma política de 
gestão de custos e melhore sua articulação no nível regional, a fim de receber mais pacientes 
de outros municípios, medida que, em virtude da economia de escala, produzirá melhoria na 
situação econômica do hospital.

ABSTRACT
A major challenge for hospitals in Brazil is increasing efficiency. To meet this challenge, cost 

management, combined with applying the cost accounting techniques, shows an instrument of 
great importance. This paper demonstrates the implementation of cost management in a public 
hospital. Costs were calculated using the method of absorption costing type RKW, and it was 
also applied the cost-volume-surplus analysis. The results indicate a very worrying situation, since 
the period examined in hospital showed a significant deficit. It is recommended that the hospital 
adopts a policy to manage costs and improve its coordination at the regional level, in order to 
receive more patients from other cities, a measure that, because of scale economies, will produce 
improvements in the economic situation of the hospital.
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INTRODUÇÃO
Os serviços hospitalares são comple-

xos e demandam um volume expressivo 
dos recursos destinados à saúde. De 
acordo com o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde(1), o Sistema 
Único de Saúde (SUS) tem diante de 
si dois grandes desafios: a melhoria da 
qualidade e o aumento na eficiência 
dos serviços de saúde. A eficiência é 
definida(2) como “a relação existente 
entre o resultado obtido e os recursos 

consumidos para conseguir esse 
resultado”. Dessa forma, a eficiência 
significa possuir a capacidade de obter 
o máximo de resultados com o mínimo 
possível de recursos.

O processo administrativo nas orga-
nizações é composto pelas chamadas 
funções, com destaque para a função 
administrativa. As funções foram 
criadas por Henry Fayol, o qual(3), 
dividiu a função administrativa em 
planejamento, organização, comando, 

coordenação e controle. Procurando 
simplificar a classificação, Silva(4) 
divide a função administrativa em 
planejamento, organização, direção 
e controle. Para o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde(5) , com esta 
concepção, administração e gestão 
são sinônimos. 

Para auxiliar no processo admi-
nistrativo das organizações, surgiu a 
chamada gestão de custos, a qual pode 
ser aplicada com considerável sucesso 
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custos, torna-se possível identificar os 
recursos consumidos em cada unidade 
de serviço prestado.

Diante da relevância do assunto, 
este artigo se propõe a demonstrar a 
importância da gestão de custos na 
busca pelo aumento da eficiência de 
hospitais públicos, por meio de um 
estudo de caso realizado num hospital 
público de médio porte localizado no 
interior do Estado de Mato Grosso.

CUSTOS: CONCEITOS E 
DEFINIÇÕES

A Contabilidade é uma ciência que 
pode ser estudada de modo geral ou 
em particular, sendo aplicada a ramos 
específicos e recebendo nomenclatu-
ras de acordo com o ramo de aplicação. 
Essa pode ser realizada para atender 
a fins fiscais, ou seja, apuração de 
resultado e recolhimento de tributos 
ao governo, sendo chamada de conta-
bilidade financeira, ou para atender a 
fins gerenciais, produzindo informações 
que possam auxiliar os gestores no 
processo de tomada de decisões, a qual 
é chamada de contabilidade gerencial. 
No âmbito desta, que pode ser aplicada 
a todos os ramos de atividade, está a 
contabilidade de custos.

Para a devida compreensão do con-
teúdo a ser abordado, é necessário que 
alguns termos sejam definidos, dentre 
eles o termo custo. Como é possível 
defini-lo?

O termo custo, na definição de 
Martins(7), é entendido como um “gasto 
relativo a bem ou serviço utilizado na 
produção de outros bens ou serviços”. 
São os gastos que farão surgir os pro-
dutos ou serviços(9), estando a estes 
associados(10) à entidade.

Os custos podem ainda ser classi-
ficados em diretos, indiretos, fixos e 
variáveis. Custos diretos “são aqueles 
diretamente incluídos no cálculo dos 

produtos”(10). Nessa visão, estes con-
sistem nos materiais diretos usados 
na fabricação dos produtos e mão de 
obra direta. Apresentam a propriedade 
de serem perfeitamente mensuráveis 
de maneira objetiva.

Tais custos “caracterizam-se, pois, 
pela possibilidade de sua especifica-
ção por serviço prestado”(11) e podem 
ser associados diretamente com tais 
serviços ou objetos de custo(12), sem 
necessidade de nenhum critério de 
aproximação ou rateio.

O objeto de custo é definido como 
“qualquer coisa de que se deseja medir 
o custo ou que necessite de uma medi-
da de custo separado”(12). Desse modo, 
este pode ser uma linha de produtos, 
um departamento, um projeto, um pro-
cesso de negócio ou um conjunto de 
atividades que realiza. 

Custos indiretos são aqueles que 
“necessitam de aproximações, isto é, 
algum critério de rateio, para serem 
atribuídos aos produtos”(10), não po-
dendo ser apropriados diretamente(12). 
Esses custos ocorrem para dar suporte 
à produção de diversos serviços, o que 
é bem comum no ambiente hospitalar. 
Existem alguns serviços na organiza-
ção que consomem recursos, ou seja, 
representam um custo, no entanto, 
seria muito difícil e, às vezes até eco-
nomicamente inviável, determinar com 
exatidão a parcela que seria alocada a 
cada serviço específico. Como exem-
plo, podem ser citados os custos com 
energia, manutenção, distribuição de 
materiais, segurança etc. 

Os custos fixos “são os custos que, 
em determinado período de tempo e 
em certa capacidade instalada, não 
variam, qualquer que seja o volume de 
atividade da empresa”. Contrariamente 
ao conceito de custos variáveis, estes 
são os “valores que tendem a se manter 
inalterados, independentemente do 

nas organizações hospitalares a fim de 
maximizar a eficiência.

A gestão de custos(6) se utiliza dos 
princípios da contabilidade geral para 
registrar os custos de operação de um 
negócio, de tal maneira que seja possí-
vel transformar os dados de produção e 
das vendas em informação para tomada 
de decisão. 

Assim, a gestão de custos é a utili-
zação da contabilidade de custos como 
instrumento de auxílio à gestão. Segun-
do Martins(7), a contabilidade de custos 
pode ser um importante instrumento de 
auxílio às decisões gerenciais, visto que 
a mesma evoluiu ao longo do tempo, 
passando a exercer duas novas e im-
portantes funções: auxílio ao controle e 
ajuda às tomadas de decisões. 

Como é possível notar, a gestão de 
custos implica na existência de um 
sistema contábil voltado para a apu-
ração de custos. Tais informações são 
fundamentais para o processo adminis-
trativo, principalmente para o controle 
e o planejamento, já que ele é cíclico, 
de modo que as informações levanta-
das pela função controle servem para 
avaliar o que foi planejado e orientar a 
elaboração do novo planejamento.

Mediante a gestão de custos, é 
possível avaliar o nível de eficiência 
da organização, ou seja, comparar os 
recursos empregados e os resultados 
obtidos. Nesse mesmo diapasão, Silva(8) 
afirma que: “a ausência de um sistema 
de custo impede que a administração 
pública possa avaliar a utilização dos 
recursos alocados aos seus agentes e 
os resultados por eles atingidos (...)”.

A partir do entendimento de que o 
aumento na eficiência passa necessa-
riamente pelo claro conhecimento dos 
recursos utilizados, percebe-se que a 
gestão de custos é um instrumento de 
extrema importância, visto que por meio 
dela e da aplicação da contabilidade de 
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número de atendimentos”(11). Nas orga-
nizações hospitalares, os custos fixos 
mais comuns são: pessoal, depreciação, 
aluguel etc.

Enquanto isso, nos custos variáveis, 
“seu valor total altera-se diretamente 
em função das atividades da empresa. 
Quanto maior a produção, maiores se-
rão os custos variáveis”(10), aumentando 
quando esta cresce e contraindo-se 
quando o atendimento produzido é 
reduzido(11). Os mais comuns no am-
biente hospitalar são: medicamentos, 
combustíveis, materiais de escritório, 
materiais médico-hospitalares, gêneros 
alimentícios, filmes radiológicos etc. 

Há ainda alguns termos que neces-
sitam ser definidos. O termo gasto re-
presenta um “sacrifício financeiro com 
que a entidade arca para a obtenção 
de um produto ou serviço qualquer, 
este representado pela entrega ou pela 
promessa da entrega de ativos”(7). Este 
termo tem um significado mais amplo 
e genérico, envolvendo todas as ope-
rações de compra, seja custo, despesa 
ou investimento, as quais podem ser à 
vista ou a prazo. Já a despesa é definida 
como “bem ou serviço consumido direta 
ou indiretamente para a obtenção de 
receitas”. E o desembolso é entendido 
como “pagamento resultante da aqui-
sição de bem ou serviço”(7).

Nota-se que as definições são unâ-
nimes em situar, dentro do processo 
de gestão, custos como os gastos que 
são realizados, com o objetivo de se 
obter um novo produto ou serviço. A 
contabilidade de custos se ocupa com 
o cálculo, interpretação e controle dos 
gastos com este objetivo específico. 

Com o crescimento das organiza-
ções, o aumento na complexidade dos 
negócios e um consequente distan-
ciamento entre o administrador, os 
ativos e as pessoas administradas, a 
contabilidade de custos passou a ser 

vista como uma eficiente forma de 
auxílio no desempenho de uma nova 
missão, a gerencial. Nessa sua nova 
missão, a contabilidade de custos tem 
duas funções: auxílio ao controle e 
ajuda às tomadas de decisões. Quan-
to ao controle, sua missão é fornecer 
dados para o estabelecimento de 
padrões, orçamentos e outras formas 
de previsão e também acompanhar 
efetivamente o acontecido para a 
comparação com os valores previa-
mente estabelecidos. 

Nessa progressão que a contabi-
lidade de custos experimentou, ela 
tem chegado ao ambiente hospitalar, 
apoiando também o gestor hospitalar 
nas suas decisões(13). 

Logo, a contabilidade de custos 
surgiu com o objetivo de definir o valor 
dos custos de fabricação dos produtos 
estocados das empresas industriais e 
foi progredindo, gradualmente, à medi-
da que as soluções para os problemas 
exigiam novos refinamentos. Atual-
mente, ela tem sido aplicada a vários 
ramos de atividade, inclusive no setor 
de serviços, no qual se enquadram os 
serviços hospitalares.

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 locali-
zado 155 km a Noroeste de Cuiabá, 
capital de Mato Grosso. O Hospital 
Municipal de Barra do Bugres (HMBB) 
é uma instituição pública, vinculada ao 
SUS, mantida com recursos federais, 
municipais e oriundos de convênio com 
a Secretaria de Estado de Saúde de 
Mato Grosso. De acordo com o Cadas-
tro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde(14), o hospital tem sua estrutura 
composta por 78 leitos, sendo estes 

divididos entre as clínicas médica, ci-
rúrgica, obstétrica e pediátrica. 

A pesquisa foi do tipo “estudo de 
caso” e, quanto à abordagem, foi de 
natureza quantitativa, apresentando 
valores dos diversos tipos de custos e 
receitas, os quais foram classificados, 
relacionados e analisados. Ressalta-se 
que a pesquisa que originou este artigo 
foi submetida ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Secretaria de Estado em 
Saúde, sendo aprovada (protocolo nº 
352 CEP/SES/MT).

Os dados analisados para este re-
corte compreenderam o período de 15 
de outubro de 2008 a 14 de novembro 
de 2008. Numa análise inicial da insti-
tuição, verificou-se que a mesma não 
dispunha de um sistema para apuração 
dos custos, fato que coincide com a 
constatação de Falk(15) de que apenas 
cerca de 15% dos hospitais brasileiros 
têm sistemas informatizados de gestão, 
ou seja, o hospital em estudo não pos-
suía um sistema de informação capaz 
de produzir as informações nos moldes 
necessários ao processo de apuração 
e gestão de custos. Diante disso, o 
primeiro passo foi a estruturação do 
sistema de informação baseado em 
recursos computacionais e no preen-
chimento de relatórios manuais. Para 
a produção das informações de maior 
densidade, desenvolveu-se um softwa-
re denominado Sistema Integrado de 
Gestão Hospitalar (SIGHO), o qual foi 
desenvolvido por um acadêmico bolsis-
ta do curso de Ciências da Computação 
da Universidade do Estado de Mato 
Grosso (UNEMAT), com apoio finan-
ceiro da administração do município 
sede da pesquisa.

Os objetos de custo escolhidos 
foram: paciente-dia para as unida-
des de internação e consulta para o 
pronto-socorro/ambulatório. O método 
de custeio adotado foi o de absorção 
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do tipo RKW, aplicando-se também 
a classificação dos custos em fixos 
e variáveis de modo que se tornasse 
possível aplicar a análise denominada 
custo-volume-superávit.

Esse tipo de análise é tradicional-
mente realizado quando a organização 
adota em seu sistema de apuração de 
custos o método de custeio variável 
ou direto. No entanto, Mattos(16) aplica 
com certo grau de sucesso essa mes-
ma análise, utilizando-se do método 
de custeio por absorção do tipo RKW, 
com algumas adequações. Um requisito 
fundamental para que essa análise seja 
possível é a classificação dos custos 
quanto ao seu grau de variabilidade 
em relação ao volume de serviços 
produzidos, ou seja, em fixos e variá-
veis. Assim, foi realizada, no período 
estudado, a apuração dos custos e os 
dados levantados foram analisados 
com o propósito de subsidiar a tomada 
de decisões com foco no aumento da 
eficiência do hospital.

ANÁLISE DOS CUSTOS E 
RECEITAS

Para atender aos fins deste trabalho, 
este tópico apresenta inicialmente uma 
análise dos custos diretos do hospital 
no período considerado, os quais são 
classificados em três grandes grupos: 
materiais de consumo, pessoal e encar-
gos e serviço de terceiros. Em seguida, 
é realizada uma análise dos custos 
totais e a comparação desses custos 
com a receita auferida no período.

Análise do custo com materiais de 
consumo

Mediante a utilização do SIGHO, 
realizou-se o controle de estoque dos 
seguintes materiais: medicamentos 
e materiais hospitalares, impressos, 
materiais de escritório, gêneros alimen-
tícios e descartáveis. 

Os custos do setor limpeza, assim 
como os custos com combustíveis, 
materiais para radiologia e materiais de 
manutenção foram obtidos por meio de 
relatórios preenchidos pelos setores, 
os quais informaram a quantidade de 
produtos consumidos e, em seguida, 
foram obtidos os preços desses pro-
dutos, calculando-se o consumo em 
unidades monetárias.

Nesse período, o laboratório rea-
lizou em torno de apenas 10% dos 
exames, sendo que os demais foram 
realizados por laboratórios prestadores 
de serviços, destacando-se, assim, no 
laboratório, o custo com serviços de 
terceiros. 

O Quadro 1 mostra que os materiais 
de consumo 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: as clínicas cirúrgica 
(mais o centro cirúrgico), médica, pe-
diátrica e ginecológica e obstétrica e 
A gasoterapia.

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. O conjunto das unidades de 
internação, ou seja, das clínicas, repre-
senta 54,1% do total de 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 foram para acompanhantes, o que 
perfaz 39,8%. 

De acordo com o Ministério da Saú-
de, pelo Manual Técnico Operacional 
do SIH(17), pode-se cobrar junto com 
a autorização de internação hospitalar, 
as diárias de acompanhantes para 
pacientes menores de 18 anos, acima 
de 60 anos e gestantes em pré 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 pacien-
tes tenham acompanhantes apenas 
nesses casos, para que também haja 
redução no número das refeições e, 
consequentemente, nos 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.

O pronto-socorro aparece como o 
segundo centro de custos quanto ao 
valor gasto dos materiais de consumo 
(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 a grande maioria 
dos pacientes recebe medicação. 
Uma análise do número de consultas 
demonstrou que o número realizado 
no período foi 125,6% acima daquele 
considerado ideal pelo Ministério da 
Saúde. Assim, é possível que muitas 
consultas realizadas no pronto-socorro 
do hospital tenham se destinado a usu-
ários que deveriam ter sido atendidos 
pelas unidades básicas de saúde do 
município. 
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Análise do custo com pessoal e 
encargos

O custo com pessoal e encargos é 
um elemento de grande importância 
na composição dos custos totais do 
hospital em estudo. Estes foram obtidos 
junto ao departamento de pessoal da 
Prefeitura e organizados em planilha, 
de modo a permitir o cálculo do custo 
com pessoal e encargos por centro de 
custos. É importante destacar que a 
classificação de custos com pessoal 
e encargos foi utilizada neste trabalho, 
referindo-se ao custo com os servido-
res com vínculo com o hospital, seja 
concursado, contratado ou nomeado. 
Existem ainda outros custos que são 
classificados contabilmente como ser-
viço de terceiros, como por exemplo, a 
remuneração dos médicos plantonistas 
do pronto-socorro, os quais também 
representam custos com pessoal; no 
entanto, para os fins deste trabalho, foi 
mantida a classificação contábil.

 A administração do município 
adotou a prática de realizar o paga-
mento de 80% do 13º salário na data 
de aniversário do servidor, de modo 
que o cálculo da provisão para 13º 
salário proporcional se refere apenas 
à parcela dos 20% restantes que se 
destina ao período atual. Assim, em 
virtude da apuração de custos haver se 
concentrado apenas em um período, 
optou-se por utilizar o valor referente 
aos 80% do 13º pago aos aniversa-
riantes do mês, apropriando esse valor 
pelo regime de caixa. Os demais 20% 
do 13º foram considerados de forma 
proporcional ao período em análise, 
utilizando o regime de competência 
para sua alocação. Convém ressaltar 
que, da forma realizada, o valor total 
do 13º alocado ao período foi superior 
àquele que seria obtido caso fosse 
utilizado apenas o regime de compe-
tência (Tabela 1).

Quando o custo com pessoal e 
encargos é distribuído por centro de 
custos, evidencia-se que os centros de 
custos que têm maior participação em 
relação ao total do custo com pessoal 
e encargo são: a clínica ginecológica e 
obstétrica, representando 12,7% dos 
custos; o pronto-socorro/ambulatório, 
representando 10,9%; a clínica mé-
dica, representando 10,0%; a clínica 
pediátrica, representando 8,4%; e a 
gerência de enfermagem, representan-
do 8,3%. Conforme será mostrado, na 
análise dos custos totais, o custo com 

pessoal e encargos é o item de maior 
representatividade.

O grande peso nesse item de custo 
são os salários e encargos dos mé-
dicos e principalmente do pessoal da 
enfermagem, incluindo nesta categoria 
tanto os profissionais de nível superior 
quanto os técnicos e auxiliares de 
enfermagem. Como mostra a Tabe-
la 2, os profissionais de enfermagem 
concentram 42,8% do total de salários 
e encargos, percentual que se amplia 
para 65,9% quando são considerados 
também os médicos.

Tabela 1 
Distribuição dos custos com pessoal e encargos, segundo centro de custo

Centro de custo Valor %

Administração 3.891,79 1,45

Farmácia 10.108,24 3,78

Faturamento/estatística 4.714,64 1,76

Gasoterapia - -

Gerência de Enfermagem 22.251,15 8,31

Manutenção 2.495,05 0,93

Recepção 14.803,27 5,53

Telefonia 614,10 0,23

Transporte 5.208,86 1,95

Centro cirúrgico 12.123,96 4,53

Centro de materiais esterilizados 9.519,37 3,56

Estabilização - -

Laboratório 13.076,92 4,88

Lavanderia 4.261,55 1,59

Limpeza 11.895,09 4,44

Nutrição 14.337,75 5,36

Radiologia 4.123,64 1,54

Ultrassonografia 4.564,59 1,70

Clínica cirúrgica 17.431,45 6,51

Clínica ginecológica e obstétrica 33.946,15 12,68

Clínica médica 26.828,17 10,02

Clínica pediátrica 22.460,65 8,39

Pronto-socorro/Ambulatório 29.079,25 10,86

Total 267.735,65 100,00
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Tabela 2 
Distribuição dos custos com salários e encargos, segundo perfil profissional

Descrição Valor %

Médicos 61.679,16 23,04

Enfermagem 114.696,68 42,84

Farmacêuticos e bioquímicos 13.120,16 4,90

Outros profissionais 78.239,65 29,22

Total 267.735,65 100

Tabela 3 
Distribuição dos custos com salários e encargos, segundo sua composição

Descrição Valor %

Horas normais 138.911,86 51,88

Hora extra 50% 39.096,72 14,60

Hora extra 100% 35.076,06 13,10

Adicional noturno 4.257,49 1,59

Insalubridade 8.183,18 3,06

Salário-família 822,71 0,31

1/3 férias 3.550,02 1,33

Adiantamento do 13º 14.248,42 5,32

Incentivo titulação 350,00 0,13

Gratificação 4.549,73 1,70

Previdência patronal 16.374,26 6,12

Provisão para 13º 2.315,20 0,86

Total 267.735,65 100,00

Avançando na análise do custo com 
pessoal e encargos, é importante veri-
ficar como é composto esse custo, ou 
seja, quais os elementos que compõem 
o total do custo com pessoal e encar-
gos (Tabela 3).

Como evidência a Tabela 3, as horas 
normais são o item que tem maior peso 
(51,9%) no total dos custos com pesso-
al e encargos. O outro item de grande 
peso são as horas extras, quer sejam 
pagas com 50 ou 100% de acréscimo, 
em relação à hora normal. Os custos 
com horas extras (74.172,78) repre-
sentam 27,7% do total do custo com 
pessoal e encargos e 53,4% do total 
de custos com horas normais. 

Conforme já destacado, este estudo 
não pretende emitir juízo quanto à 
necessidade ou não do pagamento 
das horas extras, no entanto, chama 
a atenção para esse item que tem 
grande peso na composição do custo 
com pessoal e encargos. Uma visão 
preliminar indica que a contratação 
de novos profissionais pode ser mais 
vantajosa financeiramente, pois com 
hora extra, paga-se um adicional de 
50 ou 100%, dependendo do dia e 
horário, e pagando-se um servidor 
pelas horas normais economiza-se 
esse adicional.

Análise do custo com serviço de 
terceiros

No item serviço de terceiros, estão 
inclusos os serviços prestados ao 
hospital por pessoas físicas e jurídicas, 
não havendo a distinção segundo a 
classificação jurídica. 

Quando são distribuídos os valores 
de custo com serviço de terceiros 
pelos vários centros de custos (Tabela 
4), dois deles se destacam: pronto-
socorro/ambulatório, representando 
43,5% e laboratório, representando 
24,2%. Sozinhos, estes dois centros de 

custo respondem por quase 70% dos 
custos com serviços de terceiro. 

Em relação ao pronto-socorro/am-
bulatório, o que explica estes gastos 
são os plantões médicos, realizados 
por profissionais não-efetivos. Como 
só existem dois médicos concursados 
como plantonistas, que é um número 
insuficiente para atender as neces-
sidades deste serviço, a maioria dos 
plantões é paga como prestação de 
serviço - pessoa física. Estes plantões 
totalizam 38.300,00, ou seja, 95,4% do 
total mensal dos custos com serviços 
de terceiro do pronto-socorro.

Quanto ao laboratório, há dois fa-
tores que contribuem para esse valor 

expressivo. O primeiro deles é um fator 
que ocorreu nesse período, não sendo 
comum em outros. Cerca de 90% dos 
exames laboratoriais foram realizados 
por laboratórios particulares e não pelo 
laboratório do hospital. Os demais valo-
res se referem ao pagamento de plan-
tão e outros valores aos profissionais do 
setor, que recebem como prestadores 
de serviços.

Análise dos custos totais
Após a análise de cada item que 

compõe os custos do hospital em estu-
do, é interessante realizar a análise do 
custo total, podendo-se visualizar a re-
presentatividade de cada item de custo 
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representaram 16,5% dos custos totais, 
pessoal e encargos 60,1%; serviço de 
terceiros, 20,7%; e os custos indiretos 
gerais representaram 2,7% dos custos 
totais nesse período. 

Nesta análise dos custos totais, é 
possível concluir que, dentre os centros 
de custo, aqueles que merecem mais 
atenção nas ações que objetivam re-
duzir custos e aumentar a eficiência do 
hospital são: pronto-socorro/ambulató-
rio, nutrição, laboratórios e as unidades 
de internação.

Duarte(18), com base em estudo 
sobre os leitos hospitalares no Brasil, 
cita que nos hospitais públicos geral-
mente o custo com pessoal representa 
em média 65% do total dos custos. 
O mesmo autor ainda cita que o ge-
renciamento eficaz da mão de obra 
se constitui na chave da qualidade e 
produtividade dos hospitais. Embora o 
percentual encontrado no hospital em 
estudo (60,1%) esteja um pouco abaixo 
da média apresentada por Duarte(18), o 
custo com pessoal e encargos merece 
bastante atenção nas ações que visam 
a redução de custos e o aumento na efi-
ciência. Essa atenção se faz necessária 
porque como já destacado na análise 
dos custos com pessoal, existem al-
guns custos que, embora classificados 
como serviço de terceiros (classificação 
mantida neste trabalho), referem-se ao 
pessoal. Esses, se considerados nessa 
análise, elevariam aquele percentual 
de 60,1 para 73,3%, reafirmando a 
necessidade de atenção especial a 
esse item. 

É importante destacar também que, 
no quadro de pessoal, existe um médico 
ortopedista, o qual possui um vínculo 
com o estado e um anestesista e um 
cirurgião que são remunerados pelo 
consórcio, ou seja, esses profissionais 
não representam custo para o hospital, 
sendo que se o hospital tivesse que 

Tabela 4  
Distribuição dos custos com serviço de terceiros, segundo centros de custos

Centro de custo Valor %

Administração 1.173,62 1,27

Farmácia 16,00 0,02

Faturamento/estatística 1.914,45 2,08

Recepção 3.567,22 3,87

Telefonia 3.657,34 3,97

Transporte 1.125,00 1,22

Centro cirúrgico 6.500,00 7,05

Laboratório 22.281,05 24,17

Limpeza 1.341,17 1,46

Nutrição 4.671,04 5,07

Clínica cirúrgica 350,00 0,38

Clínica ginecológica e obstétrica 1.640,09 1,78

Clínica médica 3.750,00 4,07

Clínica pediátrica 50,00 0,05

Pronto-socorro/Ambulatório 40.130,00 43,54

Total 92.166,98 100

em relação ao total de custos, conforme 
apresentado na Tabela 5. Ressalta-se 
que foi classificado como custo indireto 
geral o custo com a energia consumida 
pelo hospital no perído.

Por esta tabela, é possível notar 
que o centro de custo que concentra 
maior valor de custos diretos (18,2%) 
é o pronto-socorro/ambulatório. Na 
composição dos custos diretos desse 
centro, destacam-se os serviços de 
terceiros (49,4%) e os materiais de 
consumo (35,8%).

 Como já destacado, o fator que 
mais influencia nos custos diretos 
desse centro é o número de consultas 
realizadas acima do que estabelece o 
Ministério da Saúde. 

No custo com materiais de consumo, 
destacam-se os valores referentes aos 
medicamentos e materiais hospitalares 
que têm seu consumo influenciado tam-
bém pelo número de consultas realiza-
das no pronto-socorro/ambulatório. 

A grande representatividade do 
custo com serviço de terceiros (49,4%) 
ocorre porque os valores pagos aos 
médicos plantonistas são classificados 
nesse item de custo.

Além desse centro de custos tam-
bém se destaca, no que tange aos 
custos totais, a participação da clínica 
de ginecologia e obstetrícia (9,2%), da 
clínica médica (8,4%), do laboratório 
(8,1%), da nutrição (7,8%), da clínica 
pediátrica (6,4%) e da clínica cirúrgica 
(5,2%). 

É importante ressaltar que os custos 
totais apresentados na Tabela 5, se-
gundo centro de custos, são os custos 
diretos e não finais. Somente após a 
realização do rateio dos centros de 
custos administrativos e intermediários, 
é possível conhecer o custo total dos 
centros de custo finais ou produtivos.

 A Tabela 5 também possibilita a aná-
lise de cada item de custo em relação 
ao custo total. Os materiais de consumo 
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Tabela 5 
Distribuição dos custos totais, segundo centro de custos

Centro de custo
Material de consumo Pessoal e encargos Serviço de terceiros Total

R$ %* R$ %* R$ %* R$ %

Administração 703,91 12,2 3.891,79 67,5 1.173,62 20,3 5.769,32 1,3

Farmácia 4,14 0,0 10.108,24 99,8 16,00 0,2 10.128,38 2,3

Faturamento/est. 353,60 5,1 4.714,64 67,5 1.914,45 27,4 6.982,69 1,6

Gasoterapia 6.116,50 100 - - - - 6.116,50 1,4

Gerência de Enf. 1,24 0,0 22.251,15 100 - - 22.252,39 4,9

Manutenção - - 2.495,05 100 - - 2.495,05 0,6

Recepção 40,12 0,2 14.803,27 80,4 3.567,22 19,4 18.410,61 4,1

Telefonia 41,22 1,0 614,10 14,2 3.657,34 84,8 4.312,66 1,0

Transporte 2.316,42 26,8 5.208,86 60,2 1.125,00 13,0 8.650,28 1,9

Centro cirúrgico 3.522,96 15,9 12.123,96 54,7 6.500,00 29,4 22.146,92 5.0

Centro de materiais esterilizados 850,09 8,2 9.519,37 91,8 - - 10.369,46 2,3

Estabilização 3.009,31 100 - - - - 3.009,31 0,7

Laboratório 636,58 1,8 13.076,92 36,3 22.281,05 61,9 35.994,55 8,1

Lavanderia 1.466,57 25,6 4.261,55 74,4 0,00 0,0 5.728,12 1,3

Limpeza 121,39 0,9 11.895,09 89,1 1.341,17 10,0 13.357,65 3,0

Nutrição 15.668,92 45,2 14.337,75 41,4 4.671,04 13,4 34.677,71 7,8

Radiologia 2.846,66 40,8 4.123,64 59,2 - - 6.970,30 1,6

Ultrassonografia 171,78 3,6 4.564,59 96,4 - - 4.736,37 1,1

Clínica cirúrgica 5.558,87 23,8 17.431,45 74,7 350,00 1,5 23.340,32 5,2

Clínica G.O. 5.391,42 13,2 33.946,15 82,8 1.640,09 4,0 40.977,66 9,2

Clínica médica 6.805,41 18,2 26.828,17 71,8 3.750,00 10,0 37.383,57 8,4

Clínica pediátrica 5.986,66 21,0 22.460,65 78,8 50,00 0,2 28.497,31 6,4

Pronto-socorro/Ambulatório 12.014,77 14,8 29.079,25 35,8 40.130,00 49,4 81.224,02 18,2

Unidades externas 70,74 100 - - - - 70,74 0,0

Subtotal 73.699,27 17,0 267.735,65 61,8 92.166,98 21,2 433.601,90 97,3

Custos ind. Gerais 11.924,57 2,7
Custos totais 73.699,27 16,5 267.735,65 60,1 92.166,98 20,7 445.526,47 100

remunerá-los esse custo com pessoal 
se elevaria ainda mais.

Análise dos custos e receitas dos 
centros de custos finais

Após a obtenção dos valores de cus-
tos diretos para cada centro de custo, 
foi realizado pelo SIGHO o rateio dos 
custos dos centros administrativos e in-
termediários aos finais para a obtenção 
dos seus custos totais.

Ao serem lançados no sistema, eles 
foram classificados como fixos e variá-
veis e mantiveram essa classificação ao 
serem rateados, ou seja, se um determi-
nado custo era classificado como fixo, 
no centro de custos de origem ele foi 
classificado assim no centro de custos 
para onde foi rateado.

Após a realização do processo de 
rateio pelo sistema, pode-se visualizar 
o custo total de cada centro de custos 

final e sua representatividade em rela-
ção ao total (Tabela 6). 

O centro de custo final que tem maior 
peso em relação aos custos totais é o 
pronto-socorro/ambulatório, represen-
tando 28,1%. As quatro clínicas juntas 
respondem por 64,6% dos custos, os 
quais variam de 19,9% (Ginecologia 
e obstetrícia) a 13,9% (Pediatria). A 
grande participação isolada do pronto-
socorro/ambulatório nos custos totais 
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não é algo novo verificado neste traba-
lho, pois na análise dos elementos de 
custo (material de consumo, pessoal e 
encargos e serviço de terceiros), esse 
já se apresentava com altos custos. 
Os principais fatores destacados como 
possíveis causas foram o alto número 
de consultas realizadas, acima do pa-
râmetro estabelecido pelo Ministério 
da Saúde, gerando grande consumo 
de medicamentos e o alto custo com 
os plantões médicos.

É importante destacar que os custos 
das unidades externas, representando 
7,4% dos custos totais, são oriundos 
dos serviços prestados pelo hospital às 
demais unidades de saúde do município. 
Os serviços são: exames laboratoriais, 
exames de raios X, ultrassonografias, 
lavagem de rouparias etc. 

Tabela 6 
Distribuição dos custos totais, segundo centros de custos finais

Centro de custo Fixo Variável Total %

Pronto-socorro/ambulatório 97.760,36 27.266,08 125.026,44 28,06

Clínica ginecológica e obstétrica 70.285,21 18.351,85 88.637,06 19,89

Clínica médica 54.289,80 19.540,51 73.830,31 16,57

Clínica cirúrgica 46.544,44 16.865,84 63.410,28 14,23

Clínica pediátrica 44.548,73 17.220,91 61.769,64 13,86

Unidades externas 17.100,83 15.751,77 32.852,60 7,37

Total (%) 330.529,37 
(74,19)

114.996,96 
(25,81)

445.526,33 
(100)

100

Tabela 7 
Distribuição do custo médio por paciente-dia e por consulta, segundo centros de custos finais

Custos Clínica cirúrgica Clínica G.O. Clínica médica Clínica pediátrica
Pronto-socorro/ 

ambulatório

Custos fixos 46.544,44 70.285,21 54.289,80 44.548,73 97.760,36

Custos variáveis 16.865,84 18.351,85 19.540,51 17.220,91 27.266,08

Custos totais 63.410,28 88.637,06 73.830,31 61.769,64 125.026,44

Pacientes por dia 343 273 350 375

Número de consultas/exames 3.263

Custo médio paciente por dia 184,87 324,68 210,94 164,72

Custo médio por consulta/exame 38,32

Quanto à classificação dos custos 
em fixos e variáveis, nota-se que há um 
grande peso dos custos fixos (74,1%) 
em relação aos custos totais, sendo que 
dentre esses custos fixos se destaca o 
custo com pessoal e encargos. O grande 
percentual de custos fixos torna o hospi-
tal uma organização bastante sensível à 
chamada economia de escala, ou seja, o 
aumento no volume de atividades tende 
a melhorar os resultados econômicos.

Ainda, em relação aos custos dos 
centros finais classificados em fixos e 
variáveis, foi possível calcular o custo 
médio de cada paciente-dia, internado 
em uma das quatro clínicas, de cada 
consulta efetuada no pronto-socorro/
ambulatório e de cada exame/atividade 
demandadas pelas unidades externas 
(Tabela 7).

O número de pacientes-dia para 
cada clínica é a soma dos dias de per-
manência dos pacientes que estiveram 
internados na clínica no período. Assim, 
o valor apresentado para as clínicas 
representa quanto custou, no período, 
cada dia de internação, destacando-se 
com o maior valor a clínica ginecológica 
e obstétrica (R$ 324,68). Desse modo, 
se um paciente foi internado nesta clíni-
ca e ali permaneceu por dois dias, seu 
custo médio foi de R$ 649,36. Entre as 
clínicas, o menor custo médio se deu 
na Pediatria (R$ 164,72).

A divisão do custo total do pronto-
socorro/ambulatório permite visualizar 
quanto custa em média cada consulta 
realizada, chegando-se ao valor de 
R$ 38,32.

Ainda mais importante que visualizar 
os custos é realizar a comparação dos 
custos do período com as receitas aufe-
ridas, como é mostrado na Tabela 8.

Quanto aos valores oriundos do 
Sistema de Informação Ambulatorial 
(SIA), que se referem aos atendimentos 
ambulatoriais, é importante ressaltar 
que o hospital registrou e enviou para 
cobrança o valor de R$ 63.544,43, 
referente a toda a atividade ambula-
torial, incluindo as consultas, exames, 
observações etc. No entanto, o hospital 
tem um teto financeiro para cobrança 
ambulatorial de R$ 39.607,80, sendo 
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Tabela 8 
Distribuição do custo médio por paciente-dia e por consulta, segundo centros de custos finais

Tipo de receita
Clínica  

Cirúrgica
Clínica G.O.

Clínica  
Médica

Clínica  
Pediát.

Pronto-socorro/ 
Ambulatório

Unidades 
externas

Total

Receitas do SUS  
(SIH/SIA) 30.842,82 26.922,75 27.111,99 32.293,44 38.378,50 155.549,50

Receita do consórcio 2.760,98 600,03 507,38 0,00 200,00 4.068,39

Receita do convênio
SES/MT 12.576,18 12.244,42 15.223,78 12.538,38 27.417,23 80.000,00

Receita total 46.179,98 39.767,20 42.843,15 44.831,82 65.995,73 239.617,89
Custo total 63.410,28 88.637,06 73.830,31 61.769,64 125.026,44 32.852,60 445.526,33
Déficit 17.230,30 48.869,86 30.987,16 16.937,82 59.030,71 32.852,60 205.908,44

Pacientes-dia 343 273 350 375
Consultas/exames 3.263
Receita média pac.-dia 134,64 145,67 122,41 119,55
Receita média por con-
sulta/exame 20,23
Custo médio pac.-dia 184,87 324,68 210,94 164,72
Custo médio consulta/
exame 38,32
Déficit médio 50,23 179,01 88,53 45,17 18,09

esse o valor máximo pago pelo Minis-
tério da Saúde. Em relação ao período 
em análise, quando da conclusão deste 
trabalho ainda não havia sido disponi-
bilizada a consulta aos valores a serem 
recebidos pelo hospital, desse modo, 
foi utilizado o valor referente ao mês 
de setembro (R$ 38.378,50) para fins 
de análise, já que também nos meses 
anteriores o valor pago não chegava a 
ser igual ao teto financeiro, em virtude 
de alguns procedimentos orçados que 
necessitavam ser revistos. O valor foi 
comparado com os custos do pronto-
socorro/ambulatório, no entanto, refe-
rem-se também aos exames que são 
oriundos das unidades externas (PSFs) 
e cobrados pelo ambulatório. 

Os dados da Tabela 8 indicam uma 
situação muito preocupante para 
os gestores do hospital em análi-
se. Com um custo mensal total de 
R$ 455.526,33 e uma receita oriunda 
de transferências intergovernamentais 
de R$ 239.617,89, o hospital apresen-
ta um déficit mensal de R$ 205.908,44. 

Tal valor, que representa 85,9% da-
quelas transferências, é coberto por 
recursos do orçamento municipal, o 
que provavelmente compromete o 
investimento municipal na provisão da 
atenção básica à saúde. 

Dentre os centros de custos, nenhum 
deles é superavitário, com destaque 
novamente para o pronto-socorro 
que tem o maior déficit. Quanto à 
comparação entre a receita média por 
paciente-dia e o custo médio, o centro 
que apresenta maior custo e, conse-
quentemente, maior déficit médio é a 
clínica ginecológica e obstétrica. Um 
dos fatores que pode ter contribuído 
foi o grande volume de custos recebi-
dos do centro cirúrgico em função da 
grande utilização desse centro para a 
realização dos partos.

Análise de custo-volume-superávit
Esta análise é bastante importante 

para se visualizar o comportamento 
dos custos e receitas diante do volume 
de serviços prestados, e é subdividida 

em quatro outros subtipos: ponto de 
equilíbrio, margem de contribuição, 
margem de segurança e alavancagem 
operacional. Um dos requisitos fun-
damentais para o sucesso desta é a 
correta classificação dos custos em 
fixos e variáveis, processo que já foi 
realizado e demonstrado. 

Tais análises demonstram a capa-
cidade de cada centro de custo final 
em absorver os custos fixos. Permite 
também visualizar qual o volume de 
serviços necessários para se alcançar 
o ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto 
onde não há superávit nem déficit e o 
resultado é zero, levando em conta a 
atual estrutura de custos fixos. Essa é 
aplicada utilizando o método de custeio 
variável ou direto. Nesse método, não 
se realiza o rateio dos custos indiretos, 
e os custos com pessoal são classifi-
cados como custos variáveis(9).

Feitas essas considerações, a Ta-
bela 9 apresenta os componentes e o 
cálculo da margem de contribuição e do 
ponto de equilíbrio por centro de custos 
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final. Será desconsiderado o centro de 
custos “unidades externas”, pois é im-
possível calcular o custo médio unitário 
em virtude da variedade de serviços 
não-uniformes que ele recebe.

O valor da margem de contribuição 
de cada centro custo é positivo, ou seja, 
as receitas menos os custos variáveis 
geram resultado positivo, possibilitando 
o cálculo do ponto de equilíbrio e de-
monstrando que o hospital é sensível à 
chamada economia de escala.

Em seguida, foi calculado o ponto 
de equilíbrio em reais para as clínicas, 
utilizando a seguinte fórmula: Custos 
Fixos / (1-[custos variáveis unitários /
receita unitária])(19).

Como se pode notar, o ponto de 
equilíbrio em quantidade está bastante 
acima da capacidade do hospital em 
quase todas as clínicas, com exceção 
da pediátrica, ou seja, isso indica que 
com a atual estrutura de custos fixos e 
diante da capacidade instalada, o hos-
pital não teria condições de alcançar o 
ponto de equilíbrio nessas clínicas. Na 
clínica pediátrica, a  demonstra que 
o ponto de equilíbrio seria alcançado 
com uma produção de 605 pacientes-
dia, diante da capacidade instalada de 
837 dias-leito. Assim, essa clínica teria 

condições de alcançar o ponto de equi-
líbrio. Ressalta-se que para tal resultado 
seria necessária a manutenção do valor 
do custo fixo, do custo variável médio e 
da receita média, e também um aumen-
to de 61,3% no nível de atividade. 

Para que todas as clínicas possam 
alcançar o ponto de equilíbrio, como 
demonstrado, seria necessário manter 
o valor de custos fixos, dos custos vari-
áveis médios unitários, da receita média 
por paciente-dia; ampliar o número de 
leitos para 92 e utilizar 100% da capa-
cidade instalada. É importante lembrar 
que essa análise se refere apenas às 
clinicas, não tomando em conta o déficit 
de R$ 59.030,71 do pronto-socorro/
ambulatório e de R$ 32.852,60 das 
unidades externas. 

Desse modo, o alcance do ponto de 
equilíbrio nas clínicas não representa-
ria o mesmo para o hospital em geral. 
Tal resultado seria possível somente 
se fossem reduzidos os déficits do 
pronto-socorro/ambulatório e unidades 
externas, ou se as clínicas produzissem 
superávit suficiente para cobrir esse 
déficit, que no período em análise to-
talizou R$ 91.883,31. Ressalta-se que 
esse é um retrato do período atual, o 
qual tende a se alterar ao longo dos 

períodos de acordo com a ocorrência 
dos eventos que impactam economica-
mente a organização. 

Assim, para se alcançar o superávit, 
o hospital necessitaria possuir um 
total de 92 leitos distribuídos entre as 
clínicas conforme demonstra a Tabela 
9, e utilizar 100% dessa capacidade 
instalada. 

Comparando essa quantidade com a 
capacidade instalada, incluindo os lei-
tos que não estão em efetiva utilização, 
mas podem ser ocupados, o aumento 
no número de leitos necessários seria 
reduzido para 12. Ressalta-se que, no 
período em análise, a taxa de ocupação 
média geral, a qual indica o grau de 
utilização da capacidade instalada das 
clínicas ficou em torno de 64%. Isso 
indica a inviabilidade econômica do 
hospital diante da atual composição 
dos custos e capacidade instalada, 
no entanto, a quantidade de leitos 
necessária para se alcançar o ponto 
de equilíbrio não está tão distante de 
ser alcançada. 

Indica também a necessidade de 
se trabalhar no sentido de reduzir os 
custos de seu funcionamento, ou ainda 
buscar recursos junto a outros níveis 
de governo, medidas que poderiam 

Tabela 9 
Cálculo da margem de contribuição e ponto de equilíbrio

Descrição Clínica Cirúrgica Clínica G.O. Clínica Médica Clínica Pediátrica
Pronto-socorro/ 

ambulatório

Receitas totais 46.179,98 39.767,20 42.843,15 44.831,82 65.995,73
Custos variáveis 16.865,84 18.351,85 19.540,51 17.220,91 27.266,08
Margem de contribuição 29.314,14 21.415,35 23.302,64 27.610,91 38.729,65

Pac.dia/consultas 343 273 350 375 3.263
Margem cont. unit. 85,46 78,44 66,58 73,63 11,87

Custos fixos 46.544,44 70.285,21 54.289,80 44.548,73 97.760,36
Ponto de equilíbrio em quantidade 545 896 815 605 8236

Capacidade 465 372 589 837
Ponto de equilíbrio R$ 73.323,70 130.516,00 99.814,70 72.333,75 166.584,68

Número de leitos necessários 18 29 26 20 92
Número de leitos em utilização 15 12 19 27 73
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melhorar significativamente a situação 
econômica do hospital.

A análise da alavancagem operacio-
nal demonstrou que, diante da atual 
estrutura de custos, uma das medidas 
para melhorar os resultados financeiros 
seria melhorar a articulação com os 
municípios da microrregião, a fim de 
receber mais pacientes no hospital. O 
aumento no número de pacientes irá 
consequemente provocar o aumento 
nas receitas do hospital; no entanto, 
como os custos fixos têm uma grande 
representatividade (74%), haveria um 
acréscimo nos custos variávieis numa 
proporção menor que o acréscimo da 
receita, gerando assim resultados po-
sitivos. Embora paradoxal, o aumento 
do número de atendimentos prestados 
para os municípios da região pode 
produzir melhora significativa nos 
resultados econômicos do hospital e 
não simplesmente um aumento nos 
custos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho evidenciou a impor-

tância da utilização das técnicas da 
gestão de custos e da contabilidade de 
custos como instrumentos capazes de 
produzir informações úteis ao processo 
de tomada de decisões e melhoria da 
eficiência hospitalar.

A análise dos custos demonstrou 
a representatividade de cada item de 
custo direto, ou seja, material de con-
sumo, pessoal e encargos e serviço de 
terceiros, assim como o total do custo 
direto por cada centro de custo, e a 
magnitude do déficit do hospital. Os 
dados demonstratram uma situação 
bastante preocupante para o hospital 
estudado. Embora não seja o objetivo 
principal de um hospital público a busca 
pelo superávit, seria desejável se fosse 
possível conciliar a prestação dos servi-
ços com bom nível de eficiência.

A análise dos dados levantados 
pode servir de subsídio para decisões 
administrativas de curto e longo prazo, 
contribuindo para que medidas sejam 
tomadas visando a melhoria da situação 
econômica do hospital.

Diante dos números encontrados, 
recomenda-se que o hospital em es-
tudo implante uma política de gestão 
de custos, visto que a mesma não é 
adotada pela administração. Para tanto, 
mostra-se de suma importância o es-
tabelecimento de um sistema contábil 
que torne possível a apuração perió-
dica, comparação entres os períodos, 
análise e consequente produção de 
informações para tomada de decisão. 

Desse modo, destaca-se a impor-
tância de conhecer os custos e utilizar 
essa informação como ferramenta na 
gestão dos hospitais, especialmente 
para aqueles que pertencem à rede pú-
blica, pois  não é possível reduzir custos 
quando estes não são conhecidos.

 Assim, a gestão de custos se utiliza 
das técnicas da contabilidade de cus-
tos, a qual evidencia os custos, possi-
bilitando a produção de informações 
que auxiliam os gestores na tomada 
de decisões, servindo de instrumento 
imprescindível na busca pelo aumento 
da eficiência dos hospitais públicos ou 
privados. 

Ressalta-se que o alcance de bom 
nível de eficiência pelos hospitais públi-
cos irá resultar em maior racionalidade 
na aplicação dos recursos evitando 
má aplicação, podendo ainda resultar 
na disponibilidade de recursos para 
investimentos na melhoria dos serviços 
oferecidos à população.
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