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A informação é um elemento fundamental para que as decisões no 

âmbito da gestão sejam tomadas de forma mais racional e produza 

melhores resultados. Na gestão de custos hospitalares há, cada vez 

mais, a necessidade de se utilizar de recursoss computacionais para 

facilitar a obtenção das informações. A partir de um estudo de caso 

realizado em um hospital público, este trabalho apresenta o processo 

de criação de um sistema de sistema de informação para gestão de 

custos hospitalares:identificação de instrumentos, fontes e fluxo  de 

informações, e desenvolvimento de software. Conclui-se que a gestão 

de custos é um elemento fundamental na busca pela eficiência dos 

hospitais e para isso destaca-se o sistema de informação, um elemento 

de grande importância no processo de apuração dos custos. Ressalta-

se também a importância  do conhecimento dos custos para se adotar 

medidas que resultem em melhoria nos resultados econômicos das 

organizações hospitalares. 

 

Palavras-chaves: custos hospitalares, sistema de informação, gestão 

hospitalar. 

XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável:  Integrando Tecnologia e Gestão. 

Salvador, BA, Brasil,  06 a 09 de outubro de 2009 



 

 XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável:  Integrando Tecnologia e Gestão  

Salvador, BA, Brasil,  06 a 09 de outubro de 2009 
 
 
 

 

 

 

2 

 

1. Introdução 

A informação é um elemento de suma importância no processo de tomada de decisão. No 

sistema de saúde brasileiro, mais especificamente nos hospitais, há a necessidade de se utilizar 

instrumentos que auxiliem na produção de informações de apoio à gestão, pois apenas cerca 

de 15% dos hospitais brasileiros têm sistemas informatizados de gestão (FALK, 2008). 

Grande parte das organizações hospitalares não se utilizam de sistema de custos que forneça 

informações úteis para a tomada de decisões ou o fazem de forma precária (ABBAS, 2001).  

Visando especificamente a implantação de medidas que visem aumentar a eficiência de 

organizações hospitalares, as informações sobre apuração e controle dos custos  dessas 

organizações são fundamentais (BEUREN E SCHLINDWEIN, 2008). 

A necessidade quanto aos serviços de saúde é uma necessidade ilimitada, ou seja, o grande 

desafio é administrar com sabedoria os recursos escassos diante das necessidades que se 

avolumam a cada dia. Assim, a gestão das organizações hospitalares demanda informação 

consistente que auxilie no gerenciamento dos recursos, na busca pela eficiência da 

organização. Para o cumprimento dessa tarefa, o conhecimento dos custos é algo de 

fundamental importância, no entanto, é praticamente impossível, na atual conjuntura, 

gerenciar custos sem um sistema de informação baseado na tecnologia da informação que 

facilite o processo. Desse modo, este artigo apresenta a seguir um vislumbre do 

desenvolvimento e operacionalização de um software de auxílio à gestão hospitalar com foco 

na gestão de custos. 

2. Papel do sistema de informação na gestão de custos 

As organizações hospitalares devem ser entendidas numa visão sistêmica. Sistema é definido 

como uma entidade conformada por dois ou mais componentes ou subsistemas que interagem 

para atingir um objetivo comum (GIL, 1999). Ou ainda um conjunto de elementos 

interdependentes, um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e 

complexo (PADOVEZE, 2002). Nessa perspectiva do enfoque sistêmico, há uma valorização 

maior do todo em detrimento das partes. 

Para Wolff (2005), o hospital deve ser visto como um sistema produtivo do tipo aberto, ou 

seja, aquele que interage diretamente com o ambiente externo, o qual envolve fatores 

demográficos, geográficos, políticos, legais e etc. 

Ao se analisar uma organização na perspectiva sistêmica, há que entender que ela é composta 

por diversos subsistemas, dos quais Silva (2005) ressalta os subsistemas de produção, 

manutenção, administração. Tal realidade não é diferente, no que tange aos hospitais, de tal 

forma que Vitorino e Pessoa (2006) inserem a Tecnologia da Informação como um 

subsistema do sistema hospitalar. 

De acordo com Vasconcellos (2002) a Tecnologia da Informação (TI) em Saúde corresponde 

a todas as formas de conhecimento relacionadas à produção, gestão e disseminação de 

informações que possuem valor de uso para solucionar ou amenizar problemas de saúde de 

indivíduos ou populações. Ou seja, nessa visão, a Tecnologia da Informação é um termo 

genérico que se refere a todo conhecimento empregado na produção de informações, seja de 

forma informatizada ou não.  

Para Campos (2008), Sistemas de Informação são sistemas que permitem a coleta, o 

armazenamento, o processamento, a recuperação e a disseminação de informações. As 
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informações são um recurso primordial para a tomada de decisão (GUIMARÃES e ÉVORA, 

2004) e o sistema de informação visa processá-las e transmiti-las.  

A gestão de custos numa organização hospitalar é um trabalho árduo, o qual só é possível 

diante da existência um sistema de informação que auxilie no processo de apuração dos custos 

hospitalares; afinal, é impossível realizar a gestão dos custos se eles não são conhecidos. Essa 

complexidade é oriunda em parte da complexidade da própria organização e também da 

complexidade existente em todo processo de apuração e gestão de custos. Esse nível de 

complexidade pode ser ainda maior ou menor de acordo com a disponibilidade desse 

elemento tão importante chamado “informação”. 

Ao se iniciar um processo de apuração de custos é preciso definir qual  o objeto de custo que 

se deseja mensurar. Objeto de custo é definido como “qualquer coisa que se deseja medir o 

custo ou que necessite de uma medida de custo separado” (CHING, 2001, p. 20). Pode-se 

desejar conhecer o custo por especialidade, departamento ou centro de custos, paciente-dia, 

exame, atendimento, procedimento, entre outras possibilidades. No entanto, algumas 

informações são básicas para qualquer objeto de custo escolhido. 

De acordo com Falk (2001), existem alguns elementos que são imprescindíveis para a 

existência de um sistema de apuração de custos, os quais são apresentados na figura 1. 

Na visão desse autor, esses componentes e as informações que eles produzem são elementos 

imprescindíveis, sem os quais não há como existir um sistema de apuração de custos, e 

realmente o são, pois o sistema de apuração de custos objetiva apenas processar as 

informações que são produzidas pelo sistema de informação da organização, conforme os fins 

a que esta se propõe.   

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Elaborado com base em Falk (2001) 

Figura 1 - Componentes de um sistema de apuração de custos 

As informações necessárias são divididas por Beulke e Bertó (2008, p. 41) em dois grupos: 

componentes monetários e componentes físicos. Os referidos autores dividem os componentes 

monetários em grupos de informações e suas referidas fontes de obtenção (Quadro 1). 

 Grupos de informações Fontes usuais de obtenção 

Materiais Sistema de controle de materiais 

Pessoal Folha de pagamentos 

Depreciação Controle patrimonial 

Custos gerais (utilidades) Contabilidade 

Custos de comercialização Contratos e incidências legais 
                 Fonte: Beulke e Bertó (2008) 
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Quadro 1 - Grupos e fontes de informação para apuração de custos 

Os componentes monetários referem-se aos custos aplicados a cada centro de custos 

separadamente, divididos nos grupos conforme a classificação apresentada no quadro 1 e 

expressos em moeda corrente totalizados por centro de custos. São eles: 

Materiais - As informações sobre materiais abrangem todos os tipos de materiais que são 

adquiridos, estocados e consumidos pelo hospital. Esses materiais são medicamentos, 

materiais médico-hospitalares, materiais de limpeza, materiais de escritório, combustíveis, 

gases, gêneros alimentícios, peças de reposição, materiais de expediente e outros.  

Neste caso, a informação monetária que interessa à apuração de custos é o valor dos materiais 

consumidos no período, seja por setor, ou por pacientes específicos, dependendo de qual é o 

objeto de custo em foco. Para a obtenção dessa informação faz-se necessária a existência de 

sistema de controle de estoques informatizado. 

Pessoal - As informações sobre gastos com pessoal que interessa ao sistema de custos são 

fornecidas pelo sistema de gerenciamento de pessoal. Em geral esses custos são agrupados 

por centro de custos e a informação monetária que a apuração de custos necessita geralmente 

são os valores gastos com pessoal por centro de custos.   

Depreciação - Com base nos valores dos bens, geralmente registrados por centro de custos 

calcula-se a taxa de depreciação, a qual representa o desgaste do bem no período que foi 

utilizado nas atividades da organização.  

Custos Gerais - No item custos gerais, são agrupados os itens de custo que não estão 

incluídos nos demais grupos acima, como energia, água, serviços de terceiros, etc. Esses 

custos tem seus valores obtidos junto à contabilidade e quando for possível pode ser 

especificado para qual centro de custos foi alocado o referido gasto podendo ser apropriado 

diretamente. Caso isso não seja possível, é necessária a utilização de algum critério de rateio.  

Custos de comercialização - Os custos de comercialização são custos que ocorrem 

geralmente em hospitais privados, e se referem a impostos incidentes sobre o valor cobrado 

pelos serviços prestados em alguns casos (ICMS, COFINS, etc.).  

É importante lembrar que a classificação proposta por Beulke e Bertó (2008) é característica 

de instituições hospitalares privadas. No entanto, ao aplicar essa classificação às instituições 

hospitalares públicas pode-se suprimir o último item, restando então como principais 

componentes dos custos hospitalares os materiais, pessoal, depreciação e custos gerais. 

Nesse processo de classificação dos custos em grupos o Ministério da Saúde (2006) propõe os 

seguintes grupos: pessoal, serviços de terceiros, materiais de consumo, despesas gerais e 

depreciação.  

Alguma variação em geral pode acontecer quanto à forma de classificação, no entanto, os 

principais elementos são sempre os mesmos. 

Já os componentes físicos, citados por Beulke e Bertó (2008), e  que estão presentes nas 

organizações hospitalares, podem ser agrupados nos seguintes itens: 

- Quantidade de materiais movimentados pelo sistema de materiais; 

- Montante de tempo de trabalho por procedimento como horas de cirurgia, número de 

pacientes-dia, tempo de duração de um exame, etc. 
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- Produção mensal: número de internações, número de exames realizados, número de 

atendimentos, kg de roupa lavada, peça esterilizada, etc.  

Como se vê, a apuração de custos hospitalares é um processo complexo, em virtude da 

multiplicidade de serviços que são realizados no âmbito desse tipo de organização. Um dos 

maiores dilemas na estrutração de um sistema de gestão de custos refere-se à obtenção das  

informações básicas que tornem essa tarefa possível de forma menos árdua. Neste sentido, 

este artigo objetiva apresentar quais são as informações necessárias à gestão de custos 

hospitalares e como deve ser estruturado o sistema de informação para que tenha condições de 

produzir tais informações nos moldes necessários. 

Ressalta-se que o termo sistema de informação será utilizado como um sinônimo de 

tecnologia da informação, ou seja, referindo-se a todos os elementos utilizados para o 

processamento e transmissão de informações. 

3. Materiais e métodos 

O presente trabalho apresenta parte dos resultados de uma pesquisa realizada como 

dissertação de mestrado, tendo como local de estudo o Hospital Municipal de Barra do 

Bugres, município localizado na microrregião médio-norte do Estado de Mato Grosso. Essa 

instituição é pública e oferece 80 leitos ao Sistema Único de Saúde - divididos entre as 

clínicas médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica -, além de atendimentos ambulatoriais  de 

urgência e emergência.  Seus serviços são oferecidos para Barra do Bugres e demais 

municípios daquela microrregião.  

Para a realização da pesquisa, firmou-se também uma parceria entre a  Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, para a 

contratação de um acadêmico bolsista, o qual foi incumbido e orientado no desenvolvimento 

de um software capaz de atender a necessidade de informatização requerida pela pesquisa.  

 No desenvolvimento do trabalho utilizou-se do “Estudo de Caso” para conhecer com 

profundidade os fluxos e processos da organização, dado que no estudo de caso o pesquisador 

dedica-se a estudos intensivos do passado, presente e de interações ambientais de uma (ou de 

algumas) unidade social: indivíduo, grupo, instituição, comunidade (MARTINS, 1994). As 

informações foram obtidas através de entrevistas informais com os responsáveis pelos setores 

e com a administração do hospital. De posse dessas informações foi desenvolvido um 

software denominado Sistema Integrado de Gestão Hospitalar (SIGHO), informatizando e 

integrando alguns setores do hospital através dos módulos do sistema, e também um módulo 

específico para a apuração dos custos. Na tecnologia de desenvolvimento foi utilizado o 

compilador Delphi 7 juntamente com a linguagem de programação “Object Pascal”. Quanto 

ao banco de dados foi utilizado o “Firebird 2.1”, um poderoso Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGBD), baseado na tecnologia cliente/servidor. 

A abordagem foi de natureza qualitativa em relação ao processo de análise da instituição, 

utilizando-se também de abordagem quantitativa no processo de desenvolvimento do 

software. 

4. Resultados 

Para facilitar o processo de obtenção das informações e apuração de custos, o hospital em 

estudo foi dividido em centro de custos, conforme quadro 2. 
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Os objetos de custo buscados foram: custo médio por paciente-dia,  no caso das unidades de 

internação; e custo médio por consulta, no caso do pronto-socorro/ambulatório. 

Para se obter o custo médio por paciente-dia ou consulta foi necessário realizar a apuração do 

custo por cada centro de custos e em seguida o rateio dos centros de custos administrativos e 

intermediários aos finais e externos. 

Os componentes monetários foram classificados nos seguintes grupos de informações: 

material de consumo, pessoal e encargos, serviço de terceiros e custos indiretos gerais, não 

incluindo a depreciação em virtude da não existência de sistema de controle permanente do 

patrimônio. Estes componentes monetários foram expressos em moeda corrente.  

    Administrativo Intermediário Final Externo 

Administração Berçário Clínica Cirúrgica Unidades Externas 

Farmácia Centro cirúrgico Clínica Ginec. e 

Obstétrica 

 

Faturamento/estatística Centro de Mat. 

Esterilizados 

Clínica Médica  

Gasoterapia Estabilização Clínica Pediátrica  

Ger. de Enfermagem Laboratório P.S /Ambulatório  

Manutenção Lavanderia   

Recepção Limpeza   

Telefonia Nutrição   

Transporte Radiologia   

 Ultra-sonografia   

Quadro 2 – Classificação dos centros de custos por tipo 

Os componentes físicos foram expressos em unidades físicas, por exemplo: unidades de 

materiais consumidos, horas por cirurgia, número de pacientes-dia, número de exames, kg de 

roupas lavadas, número de peças esterilizadas, etc.  

Uma parte dessas informações foi obtida através do sistema de informação baseado no 

software SIGHO e outra parte em forma de relatórios impressos. O quadro 3 demonstra quais 

os componentes físicos utilizados, de acordo com o centro de custos. Um sistema de 

informação ideal para este hospital deveria prover as informações sobre custos com pessoal, 

materiais, serviço de terceiros e custos indiretos gerais de forma informatizada para cada um 

dos centros de custos, alimentando o sistema de apuração de custos e tornando o processo 

muito mais rápido e fácil. 

Embora seja essa a forma ideal de fluxo das informações, isso não foi possível, em virtude da 

insuficiência na estrutura computacional da organização, optando-se pela produção de forma 

informatizada apenas dos dados que seriam demasiadamente trabalhosos de se obter em forma 

de relatórios impressos.  

Concluiu-se que seria imprescindível o desenvolvimento de um software que pudesse auxiliar 

na produção dessas informações. 

O software foi produzido para funcionar em rede, tendo seus dados acumulados num servidor 

central. Sua estrutura é dividida em módulos, sendo cada módulo para um centro de custos 

específico, com o fim de produzir basicamente as informações monetárias relacionadas ao 
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consumo de materiais e alguns dos componentes físicos. Foi desenvolvido também um 

módulo para a apuração dos custos, onde foram centralizadas e analisadas as informações 

levantadas. O software é composto dos seguintes módulos: recepção, farmácia, nutrição, 

limpeza, administração, estatística, gerenciamento e custos. 

Através dos módulos recepção e estatística foram gerados alguns dos componentes físicos 

necessários como: número de internações, internações por cidade, internações por clínica, 

taxa de ocupação geral e por clínica, tempo de permanência média por clínica, etc.  

 

 

Tipo de Centro de Custos Centro de Custos Critério de rateio 

Administrativo Administração Servidores por centro de custos 

Administrativo Farmácia Nº. de itens encaminhados aos centros de custos 

Administrativo Faturamento/estatística Internação faturada por centro de custos 

Administrativo Gasoterapia Nº. de pontos com fluxômetro ponderados de 

acordo com a freqüência de utilização 
Administrativo Gerência de 

Enfermagem 

Servidores por centro de custos subordinados 

Administrativo Manutenção Metros quadrados por centro de custos 

Administrativo Recepção Número de internações processadas por clínica 

Administrativo Telefonia Ramais por centro de custos 

Administrativo Transporte Km rodados para cada centro de custos  

Intermediário Centro cirúrgico Quantidade de horas ponderadas por tipo de 

cirurgia 
Intermediário Centro de Mat. 

Esterilizados 

Nº. de pacotes e caixas esterilizadas por centro de 

custos Intermediário Estabilização Nº. de pacientes ponderados pela permanência 

Intermediário Laboratório Nº. de exames solicitados por centro de custos 

Intermediário Lavanderia Kg de roupa lavada destinada ao centro de custos 

Intermediário Limpeza Metros quadrados por centro de custos 

ponderados de acordo com o grau de severidade Intermediário Nutrição Nº. de refeições ponderadas servidas  

Intermediário Radiologia Nº. de exames solicitados por centro de custos 

Intermediário Ultra-sonografia Nº. de exames solicitados por centro de custos 

Final Clínica Cirúrgica Nenhum 

Final Clínica Ginecológica e 

Obstétrica 

Nenhum 

Final Clínica Médica Nenhum 

Final Clínica Pediátrica Nenhum 

Final P.S./Ambulatório Nenhum 

 Externo Unidades externas Nenhum 

Quadro 3 – Centros de custos e os respectivos elementos físicos 

Para gerar esses componentes físicos, no momento da internação os pacientes foram  

cadastrados, recebendo um número de prontuário, a ser utilizado sempre que ele utilizar os 

serviços do hospital. O cadastro capta um conjunto de informações importantes, entre as quais 

sobressaem-se: número do prontuário, dados de identificação, data da internação, entre outros 

(figura 2). Na sequência são captadas informações referentes a cada internação: número da 

internação, data e hora, clínica de internação e procedimento.  
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Figura 2 – Tela de internação dos pacientes 

Para a geração dos componentes físicos, após a alta do paciente, o setor responsável pela 

estatística alimenta o sistema informatizado com as demais informações sobre o atendimento 

(Figura 3): procedimento realizado, data de alta, motivo de alta, tipo de cobrança,  Código 

Internacional da Doença (CID), entre outros.  

 

Figura 3 – Tela de lançamento da alta dos pacientes 

Recebendo estas informações, o sistema informatizado pode gerar relatórios diversos 

referente às internações, inclusive os componentes físicos necessários à realização do 

processo de apuração dos custos.  

Quanto ao controle de materiais o ideal é que seja realizado de forma centralizada,  e por se 

tratar de um hospital, esse controle deveria ser realizado pelo almoxarifado e pela farmácia. 

No entanto, no hospital em análise isso não foi possível em virtude da inexistência de 

almoxarifado. Vários centros de custos armazenam materiais, de modo que tornou-se 

necessário o desenvolvimento e implantação de sistema de controle de estoques informatizado 

para cada um deles. 

Foi desenvolvido sistema de controle de estoques para os seguintes setores ou centro de 

custos: farmácia, nutrição, limpeza, administração e manutenção, utilizando o método UEPS 

(último que entra primeiro que sai) para avaliação desses estoques. Esses sistemas de controle 
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de estoques controlam o material consumido em todo o hospital, especificando em cada saída 

de material o centro de custos de destino (Figura 4). Esse controle possibilitou a emissão de 

relatórios demonstrando o valor e a quantidade dos materiais consumidos no período por cada 

um dos centros de custos, resolvendo o problema do levantamento dos custos com materiais.  

As informações sobre pessoal não foram levantadas através do sistema de informação 

desenvolvido para o hospital, em virtude do pouco tempo disponível para o seu 

desenvolvimento. Foi registrada em planilhas do Excel a relação de pessoal lotado em cada 

setor e em seguida levantado junto ao departamento de pessoal e contabilidade da prefeitura 

municipal o valor dos salários e encargos, apurando assim o custo com pessoal e encargos por 

centro de custos.  

Os custos diretos com os serviços de terceiros tiveram seus valores obtidos também junto à 

contabilidade da prefeitura municipal e registrados no sistema através do módulo 

administração, numa tela específica para o registro dos serviços recebidos pelo hospital. 

Para a alimentação do módulo de apuração de custos do sistema, as informações foram 

agrupadas da seguinte forma: materiais de consumo, pessoal e encargos, serviços de terceiros 

e custos indiretos gerais. 

 

Figura 4 – Tela de lançamento da saída de medicamentos 

Após o levantamento de todos os componentes monetários e físicos, seja através do software 

SIGHO ou de relatórios preenchidos manualmente, os valores dos itens de custo que 

representam custos diretos (materiais de consumo, pessoal e encargos, serviço de terceiros ) 

foram lançados no módulo de apuração de custos (Figura 5). 

Os custos indiretos, ou seja, aqueles que não puderam ser alocados diretamente a algum 

centro de custo foram lançados como custos indiretos gerais, sendo que no hospital em estudo 

o único item que se enquadrou nesta categoria foi a energia elétrica. 

Como já apresentado no quadro 2, o hospital foi dividido em centros de custos, os quais estão 

classificados por tipo em: administrativo, intermediário, final e externo. Após a 

apuração dos custos diretos por cada centro de custos e também do registro dos custos 

indiretos gerais, fez-se necessário a realização de um processo chamado rateio. 
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Figura 5 – Tela de lançamento dos custos diretos 

Nesse processo, os custos indiretos gerais são distribuídos a cada centro de custo que se 

beneficiou desse item de acordo com o critério de rateio definido. No caso da energia foi 

realizado levantamento dos equipamentos existentes nos centros de custos e atribuído peso a 

eles de acordo com o grau de utilização, tendo por base estudos técnicos já realizados. De 

acordo com a proporção desse componente físico, o custo com energia foi distribuído para 

cada centro de custos. Após o rateio dos custos indiretos gerais, obteve-se o valor do custo 

total por cada centro de custos. 

Estando disponível o valor do custo por centro de custos, o passo seguinte foi o rateio dos 

custos dos centros administrativos e intermediários aos finais e externos. Para a realização 

desse rateio, fez-se necessário o conhecimento de diversos componentes monetários. Por 

exemplo, o custo do centro de custos lavanderia foi rateado aos centros de custo para os quais 

ele prestou serviços de forma proporcional à quantidade de quilos de roupas lavadas. A 

relação de todos os componentes físicos utilizados é aquela já apresentada no quadro 3. 

Assim, foi obtido um elemento físico para cada centro de custo administrativo e intermediário 

e lançado no módulo de apuração de custos do software sob o título “produção”.                    

Após o lançamento da produção, a questão foi: qual metodologia de rateio utilizar para ratear 

os custos dos centros de custos administrativos e intermediários aos finais e externos? 

Existem três metodologias: alocação direta, alocação escalonar ou sequencial e alocação 

recíproca. Embora um tanto mais complexa, no entanto, apresentando maior exatidão, optou-

se por utilizar a alocação recíproca.  

Com a aplicação dessa metodologia, o sistema realizou todo o processo de rateio e 

demonstrou através de relatório o valor do custo de cada centro de custo final e externo 

(tabela 1).  

Centro de Custo Fixo  Variável Total % 

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

Clínica Ginec. 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 330.529,37 114.996,96 445.526,33 100 

 Tabela 1 – Total do custo por centro de custos 
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Tipo de Receita 

Clínica 

Cirúrgica 

Clínica 

 G. O. 

Clínica 

Médica 

Clínica 

Pediát. 

P.S. / 

Amb. 

Unidades 

Externas Total 

Receitas do SUS  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 unit. 134,64 145,67 122,41 119,55    

Receita média por 

consulta/exame     20,23   

Custo médio pac.-dia 184,87 324,68 210,94 164,72    

Custo médio por 

consulta / exame     38,32   

Déficit médio  50,23 179,01 88,53 45,17 18,09     

Tabela 2- Distribuição do custo médio por paciente-dia e por consulta, segundo centros de custos finais, H. M. 

Barra do Bugres, 15/10 a 14/11/2008 

Através do custo total de cada clínica foi possível obter o custo de cada paciente-dia, 

dividindo-se o custo total pelo total de pacientes-dia internados em cada clínica. Para o 

pronto-socorro/ambulatório, o custo por consulta foi obtido dividindo-se o custo total pelo 

total de consultas realizadas no período em análise.  Através do levantamento dos valores de 

receita tornou-se possível também a comparação da receita média com o custo médio e a 

verificação de que a instituição apresentava déficit em todos os centros de custos finais no 

período em análise (Tabela 2).      

Ressalta-se que além da demonstração do total do custo, por centro de custos finais e 

externos, classificados em fixo e variável, o software pode gerar relatórios mostrando os 

custos diretos por cada centro de custos, os valores de acordo com os itens de custo, ou seja, 

material de consumo, pessoal e encargos e serviço de terceiros, e também os valores dos 

custos totais dos centros de custos antes do rateio.  

Considerações finais 

A busca pela eficiência nas organizações hospitalares demanda a implantação de sistemas de 

gestão de custos. No entanto,  para realizar a gestão dos custos é imprescindível que se 

conheça esses custos. Assim, a gestão de custos demanda a existência de um sistema de 

apuração de custos, o qual por sua vez demanda a existência de um sistema de informação 

capaz de produzir as informações nos moldes necessários.  

Este trabalho mostrou a importância do sistema de informação no processo de gestão de 

custos em organizações hospitalares, salientando-se que o conhecimento dos custos é 

fundamental para a adoção de medidas que resultem em melhoria nos resultados econômicos. 

Evidenciou também a estrutura de um sistema de informação e do software desenvolvido 

especificamente para a apuração de custos no hospital estudado, servindo como uma 

ferramenta imprescindível nesse processo.  
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Ressalta-se a importância de se utilizar a tecnologia da informação como um instrumento para 

a aplicação das técnicas contábeis, tornando o trabalho do gestor de custos menos árduo e 

mais ágil através da utilização dos recursos computacionais. Não teve este trabalho a intenção 

de esgotar o assunto, restando ainda muito a ser pesquisado, já que esse é um dos grande 

desafios dos hospitais no país: a utilização dos recursos da informática para se produzir 

informações de auxílio à gestão.  
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