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Conjunto de ações que visam promover a 

gestão de custos no âmbito do SUS, por meio da 

geração, aperfeiçoamento e efetiva utilização de 

informações referentes a custos, como subsídio 

para a tomada de decisão e a otimização do 

desempenho de serviços, unidades, regiões e 

redes de atenção em Saúde.

Programa Nacional
de Gestão de Custos

CONTATOS E INFORMAÇÕES

Equipe Responsável pelo PNGC
Esplanada dos Ministérios, Bloco G
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O PNGC tem como clientela principal os gestores das 

Unidades de Saúde e do SUS de uma forma geral.

Em uma visão ampliada, na medida em que auxilia 

na tomada de decisão para melhor aplicação dos 

recursos da Saúde, o PNGC benefi cia a população 

em sua totalidade.

Entre outros objetivos, o PNGC visa:

• Calcular os custos dos serviços prestados, por 

meio de diferentes indicadores.

• Fornecer, a todos os setores da instituição, 

informação detalhada referente a seus custos.

• Possibilitar a troca de informações e de 

resultados entre instituições.

• Fortalecer o controle social por meio da 

transparência na utilização dos recursos.    

E, acima de tudo:

• Auxiliar os gestores na tomada de decisão, 

tendo como subsídio a informação de custo,  

para melhorar a gestão dos recursos disponíveis.

Finalidades

Público

A implantação do PNGC está sendo realizada de 

forma gradual no âmbito do SUS, tendo em vista 

o grande número de Unidades de Saúde a serem 

benefi ciadas pelo programa.

Desde 2012, tem sido adotada uma estratégia 

de implantação sistematizada do programa, 

com a participação dos  Núcleos Estaduais de 

Economia da Saúde (NES) existentes ou em 

fase de estruturação e apoio técnico direto 

do Departamento de Economia da Saúde, 

Investimentos e Desenvolvimento – DESID/SE/

MS. Progressivamente, as Secretarias Estaduais de 

Saúde estão sendo  inseridas nesse processo, de 

forma que todos os estados sejam benefi ciados.

A implantação do PNGC tem, como ponto de 

partida, um diagnóstico das Unidades de Saúde 

em relação à apuração de custos. A execução 

das ações é feita em conformidade com o estágio 

em que cada unidade se encontre em termos de 

conhecimento e ação em gestão de custos.

Implantação

O Sistema de Apuração e Gestão de Custos do 

SUS (APURASUS) é um sistema de informação 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde para 

auxiliar no processo de apuração e gestão de 

custos em distintas Unidades de Saúde do SUS, 

de forma padronizada e estruturada.

Trata-se de sistema web, de livre acesso. Tem 

como grande diferencial a capacidade de 

permitir a sua personalização, de forma a se 

adaptar às características próprias de Unidades 

de Saúde de diferentes perfi s em termos de 

tamanho, estrutura e serviços produzidos na 

atenção e cuidado à saúde.

APURASUS

Em 2006, o Ministério da Saúde publicou o Manual 

Técnico de Custos – Conceitos e Metodologia, 

com distribuição de 1.500 exemplares. Hoje, essa 

edição está disponível no site: <www.saude.gov.

br/economiadasaude> (no botão Publicações).

A segunda edição do manual técnico do PNGC, 

revisada e atualizada, está em fase de elaboração.
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