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Gestão de custos como ferramenta 
para a tomada de decisão

Uma realidade em estabelecimentos de saúde do SUS
Perguntas como: quanto custa um hospital de 200 leitos?; quanto custa 

um leito de UTI?; qual o custo de um exame de ultrassonografia?; é melhor 
ter a própria lavanderia ou terceirizar esse serviço?; qual deve ser o valor 
do contrato de gestão com uma Organização Social?; assolam os gestores 
do SUS diariamente. Todavia, alguns poucos possuem essas respostas.

É neste contexto que se apresenta esta edição do boletim da Economia 
da Saúde, com o objetivo de trazer um pouco mais de conhecimento 
sobre o Programa Nacional de Gestão de Custos – PNGC, apresentando, 
sucintamente, a que se destina, seu status quo e um indicativo de respostas 
para algumas das indagações supracitadas. 

Saber quanto custam as unidades e os procedimentos de saúde não 
é algo trivial. Requer, entre outras coisas, organização de processos de 
trabalho, sistemas estruturantes funcionando, vontade política e cultura 
organizacional favorável, e, é sabido, que essa ainda não é a realidade do 
SUS. No entanto, esse quadro vem mudando em estados e municípios, que 
juntamente com o Ministério da Saúde vêm empenhando grandes esforços 
para implementar a gestão de custos em seus estabelecimentos de saúde. 

Por meio do PNGC e do Sistema de Informação de Apuração e Gestão 
de Custos do SUS (APURASUS), atualmente é possível saber, com base 
em dados reais, quanto é necessário para custear um hospital; quais os 
custos médios de paciente/dia em UTI, em enfermarias, passando pelo 
custo médio de exames de tomografia, ressonância e mesmo qual o custo 
de um quilo de roupa lavada. 
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O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) 

Envolve a geração, aperfeiçoamento e incentivo à utilização da informa-
ção de custo pelos gestores de saúde, visando à otimização do desempe-
nho do SUS.
Instituído por meio da Portaria nº 55, de 10 de janeiro de 2018, tem como 
principal objetivo fomentar a cultura de gestão de custos no SUS.
Tem como público prioritário os estabelecimentos de saúde de secretarias 
estaduais e municipais de saúde, em que os seus gestores façam a adesão 
voluntária ao Programa.
O Ministério da Saúde atua na formação de capacidade técnica por meio 
de capacitações em custos; disponibiliza o APURASUS, com met odologia 
de custeio que atende às especificidades do SUS, e o treinamento para 
o seu uso; realiza o acompanhamento, presencial e remoto, e o apoio 
integral na implementação.
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 Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS (jun/2022).
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Figura 1 – Georreferenciamento dos estabelecimentos com dados no APURASUS  

Até que uma unidade de saúde tenha condições 
de alimentar o APURASUS, uma série de etapas 
precisa ser cumprida. Em jun/2022, além dos 

335 estabelecimentos de saúde evidenciados na figura 
1, haviam outros 153 nas fases de estruturação de 
centro de custos e captação de dados, totalizando 
488 unidades participantes. 

Após adesão ao PNGC, cada secretaria de saúde 
escolhe quais unidades implementarão a gestão de 

custos. Atualmente, o Programa está disponível para 
os tipos de estabelecimentos: hospitais, unidades de 
pronto atendimento, policlínicas, unidades de saúde 
da família e hemocentros.

 O gráfico 1 apresenta a quantidade de 
estabelecimentos com informação de custos no 
APURASUS, de julho/2021 a junho/2022, de acordo 
com o tipo.

Gráfico 1 – Quantidade de estabelecimentos por tipo

Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS – APURASUS (jun/2022).
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Após esta visão geral do PNGC, apresenta-se uma 
amostra do potencial de informações de custos 
que podem advir do APURASUS. 

Devido ao efeito da pandemia sobre a produção 
habitual dos hospitais, sobretudo no ano de 2020, 
optou-se pela seleção e análise dos dados lançados 
em 2019, no APURASUS, exceto para as unidades da 
atenção primária à saúde, que por conta da maior 
adesão ao PNGC, em 2021, tiveram seus dados 
analisados para este mencionado ano.

Por conta da complexidade e incipiência que ainda 
envolve o tema gestão de custos no setor público, 
mormente no setor saúde, com toda sua emaranhada 
rede de serviços e prestadores neste “continente” 
chamado Brasil, e para evitar a precocidade de 
uma tomada de decisão com base nas informações 
apresentadas, optou-se por não apresentar estimativas 
pontuais para a média, mediana etc. 

Posto isso, apresenta-se as informações de 
custos, com base nos dados declarados pelos 

estabelecimentos, trazendo valores máximos e 
mínimos, por tipo de estabelecimento, e seus 
respectivos coeficientes de variação, uma medida que 
demonstra como os custos podem variar, não cabendo 
aqui qualificar tais variações.  

Observa-se pela tabela 1 que foram analisados dados 
de 218 estabelecimentos, sendo que 44% deles são 
hospitais gerais, seguidos pelas unidades da atenção 
primária e unidades de pronto atendimento, com 
25,7% e 15,6% de representatividade, respectivamente. 
Com relação à informação de custos médios mensais, 
percebe-se que a amplitude é maior no grupo dos 
hospitais gerais, oscilando entre um mínimo em torno 
de 225 mil reais e um máximo que supera os 53 milhões. 
Os hospitais materno-infantis e pediátricos também 
apresentaram amplitude elevada, ou seja, a diferença 
entre o custo máximo e mínimo evidencia o quanto 
os dados podem ser dispersos.

O Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS (APURASUS)

É o sistema de informação para apuração e gestão 
de custos em estabelecimentos de saúde, disponibili-
zado para quem adere ao PNGC.

É a ferramenta que “viabiliza” a execução do Pro-
grama. Foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde para 
atender às especificidades do SUS.

Ele é web e de acesso restrito aos participantes do 
PNGC. Pode ser usado em diversas unidades de saúde, 

permitindo que elas possam apurar o custo dos setores 
e serviços prestados.

Tem como metodologia o custeio por absorção 
com alocação recíproca. Permite a configuração da 
unidade por centro de custos, de forma padronizada e 
estruturada. Representa a maior base de informações 
de custos em saúde pública no Brasil.

CUSTO MÉDIO MENSAL
ANO TIPO DE ESTABELECIMENTO N MIN MAX CV*
2019 HOSPITAL GERAL 96 R$ 225.367,30 R$ 53.567.214,20 103%
2019 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 34 R$ 254.830,80 R$ 4.762.324,00 55%
2019 HOSPITAL MATERNO INFANTIL 19 R$ 501.278,40 R$ 24.298.589,30 79%
2019 HOSPITAL PEDIÁTRICO 5 R$ 1.094.077,20 R$ 17.891.019,80 100%
2019 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 5 R$ 1.611.930,90 R$ 4.091.470,80 43%
2019 HOSPITAL ORTOPÉDICO 3 R$ 3.533.409,80 R$ 4.432.680,20 12%

2021 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 56 R$ 104.011,75 R$ 1.524.236,39 67%
TOTAL 218

Tabela 1 – Mínimo, máximo e coeficiente de variação dos custos médios mensais dos estabelecimentos de saúde

 Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS.
* Coeficiente de Variação (CV): Medida de dispersão obtida pela razão entre o desvio padrão e a média dos custos médios mensais dos estabelecimentos 
contemplados na amostra.
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A grande variabilidade se deve às especificidades 
de cada um destes estabelecimentos, podendo 
ter seus valores de custo afetados pela sua 

localização geográfica, porte, problema no controle 
dos processos, qualidade da alimentação dos dados 
no sistema e até mesmo pela demanda por serviço.

As tabelas 2-3 fazem um recorte da dispersão entre 
os valores de custos médios, respectivamente, nos 
hospitais gerais, segundo seu porte, e nas unidades 
da atenção primária à saúde, segundo o número de 
equipes de Saúde da Família (ESF).

Tabela 2 – Mínimo, máximo e coeficiente de variação dos custos médios mensais, em 2019,  
dos hospitais gerais, segundo o porte do estabelecimento

 Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS.
* Coeficiente de Variação (CV): Medida de dispersão obtida pela razão entre o desvio padrão e a média dos custos médios mensais dos 
estabelecimentos contemplados na amostra.

CUSTO MÉDIO MENSAL
PORTE DO ESTABELECIMENTO MIN MAX CV*

EXTRA (> 500 leitos) R$ 14.463.183,00 R$ 53.567.241,20 52%
GRANDE I (351 a 500 leitos) R$ 4.045.026,20 R$ 24.583.256,10 65%
GRANDEII (251 a 350 leitos) R$ 5.750.035,60 R$ 28.313.222,70 48%
GRANDE III (151 a 250 leitos) R$ 1.300.987,20 R$ 24.928.411,70 57%
MÉDIO I (101 a 150 leitos) R$ 3.108.032,70 R$ 18.796.886,80 67%
MÉDIO II (51 a 100 leitos) R$ 1.188.431,40 R$ 7.250.565,60 49%

PEQUENO (<= 50 leitos) R$ 225.367,30 R$ 6.990.096,30 102%

A segmentação por porte do estabelecimento 
reduz a variação de custos médios totais e 
permite perceber que o custo não aumenta 

de forma proporcional ao aumento do porte, pois há 
unidades classificadas como “Grande III” com custo 
menor do que outras classificadas como “Pequeno”, 
o que apenas reflete o cuidado necessário quando se 
discute custos em saúde.

A metodologia utilizada pelo PNGC para unidades 
de saúde da família possibilita chegar aos custos 
totais das unidades por quantidade de equipes de 
saúde da família.

Tabela 3 – Mínimo, máximo e coeficiente de variação dos custos médios mensais, em 2021,  
das unidades de atenção primária segundo o número de ESF

 Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS.
* Coeficiente de Variação (CV): Medida de dispersão obtida pela razão entre o desvio padrão e a média dos custos médios 
mensais dos estabelecimentos contemplados na amostra.

CUSTO MÉDIO MENSAL
NÚMERO DE eSF MIN MAX CV*

1 R$ 104.011,75 R$ 249.881,28 22%
2 R$ 196.359,92 R$ 466.419,72 25%
3 R$ 225.538,66 R$ 384.773,18 26%
4 R$ 424.224,48 R$ 618.061,57 14%
5 R$ 508.257,96 R$ 892.993,06 17%
6 R$ 732.632,13 R$ 1.110.294,47 12%

7 R$ 865.457,76 R$ 1.173.799,64 13%
8 R$ 461.902,14 R$ 461.902,14 NA
9 R$ 1.178.603,69 R$ 1.524.236,39 12%
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As informações de custo total das unidades 
podem ser visualizadas por grupos de custos. O 
gráfico 2 retrata, por tipo de estabelecimento, o 

percentual do custo total que é destinado a cada grupo 
de custo. Como pode ser visto, o gasto com pessoal 
é substancialmente predominante, ultrapassando os 
70%, em média, do custo total das unidades.

Nas unidades de atenção primária o gasto com 
pessoal chegou aos 85%. Os custos com serviços de 
terceiros ficaram na segunda posição em boa parte 
das unidades, acompanhados de perto, muitas vezes, 
pelos custos com material de consumo.

Gráfico 2 – Percentual dos custos médios mensais por grupos de custo  
em cada tipo de estabelecimento de saúde

Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS – APURASUS.

ITENS DE CUSTO  
(SERVIÇOS DE TERCEIROS)

CUSTO MÉDIO MENSAL POR REGIÃO
CENTRO-

OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL MÉDIA 
GERAL

Serviços de fornecimento de 
alimentação 742.010,97 358.138,37 499.367,03 356.071,08 469.709,91

Serviços de limpeza e 
conservação 674.994,58 236.089,24 290.635,81 220.251,37 171.998,24 347.247,49

Outros serviços de terceiros 
- PF 20.628,43 376.000,39 26.567,44 9.238,38 305.183,08

Servicos Medico-Hospitalares 246.953,80 172.324,01 356.211,71 307.622,36 1.016.190,51 273.738,74
Outros serviços de terceiros 
- PJ 295.647,88 229.514,00 1.160.229,80 24.505,06 47.299,91 238.995,84

Serviços de vigilância e/ou 
segurança 482.758,57 96.950,54 66.393,24 122.226,90 50.346,46 198.007,00

Serviços de apoio Adm. Tec. e 
Oper. 431.971,29 149.528,91 129.870,82 149.983,64 83.166,15 164.656,51

Serviço de Manut. e Con. de 
bens imóveis 276.681,69 42.104,23 301.038,36 121.911,28 11.753,49 130.265,80

Serviço de lavanderia 245.112,78 66.856,35 253.512,67 69.614,33 52.904,74 109.112,34
Serviços de TI 1.139.402,47 27.780,20 884,00 55.212,56 23.149,49 100.436,67

Tabela 4 – Os dez principais itens de custo do grupo “Serviços de Terceiros” em hospitais gerais,  
segundo seus custos por regiões brasileiras, no ano de 2019 

Fonte: Elaboração própria com dados do Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS.

(Em R$ 1,00)
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O APURASUS possibilita a desagregação dos 
grupos de custos por itens de custos que os 
compõem. Após realização de um recorte 

de itens de custos mais onerosos dentro do grupo 
“Serviços de Terceiros”, em 96 hospitais, observa-se 
pela tabela 4 que o item “Serviços de Fornecimento 
de Alimentação” foi o que possuiu maior relevância 
dentro das unidades, seguido pelo “Serviço de Limpeza 
e Conservação”. Esses itens, em muitas unidades, são 

responsáveis pela maior parcela de custos, quando 
não se considera o custo com Pessoal. 

Destaca-se que a forma como os entes parceiros 
do PNGC contratam os serviços de terceiros e gerem 
seus contratos, em determinada região, pode justificar 
parte das discrepâncias evidenciadas na tabela em 
questão. O que reforça a necessidade de um olhar 
analítico mais apurado sobre estes tipos de serviços 
e contratações nas unidades de saúde.

Tabela 5 – Os doze centros de custos finais mais onerosos dos hospitais gerais em 2019

 Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS.
* Coeficiente de Variação (CV): Medida de dispersão obtida pela razão entre o desvio padrão e a média dos custos médios mensais dos estabelecimentos 
contemplados na amostra.

CENTRO DE CUSTO MIN MAX CV*

Pronto-Socorro Adulto R$ 193.998,22 R$ 5.497.005,61 73%
Pronto-Socorro R$ 96.141,99 R$ 5.953.450,55 93%
UTI Adulto R$ 255.512,72 R$ 4.194.176,95 71%
Centro Cirúrgico R$ 18.494,67 R$ 3.848.005,49 80%

Ambulatório Geral R$ 27.382,63 R$ 8.380.321,641 167%
UTI Neonatal R$ 133.076,00 R$ 2.565.593,63 79%

Unidade de Internação de Ortopedia e Traumatologia R$ 128.716,11 R$ 2.238.155,33 78%
Unidade de Internação de Clínica Médica R$ 20.715,90 R$ 3.358.008,83 81%
Unidade de Internação Obstétrica R$ 22.148,37 R$ 2.048.981,60 86%
UTI Pediátrica R$ 290.915,46 R$ 1.113.936,41 47%
Unidade de Tratamento Semi-Intensivo Adulto R$ 35.942,46 R$ 2.715.577,87 115%
Centro Obstétrico R$ 10.683,77 R$ 1.780.353,40 80%

A gestão de custos, por meio do PNGC, possibilita, 
ainda, chegar aos custos dos centros de custos 
(setores das unidades de saúde), permitindo 

analisar e gerir cada serviço prestado dentro da 
unidade, tanto nas instâncias finalísticas quanto nas 
de apoio, além das administrativas. 

O PNGC classifica os centros de custos em 
administrativos, intermediários, finais e externos. A 
Tabela 5 apresenta os doze centros de custos finais mais 
onerosos da amostra e evidencia que o Pronto-Socorro 
foi o centro de custo com maior representatividade, 

em custos médios, nos hospitais gerais. Em seguida 
apareceram a UTI adulto, o Centro Cirúrgico e o 
Ambulatório Geral. Todos os centros de custos 
apresentaram elevada variação nos valores de custos 
médios (o que pode ser verificado pelo coeficiente 
de variação muito alto), indicando que os custos para 
manter os serviços são bastante heterogêneos entre 
os estabelecimentos de saúde de mesmo tipo no país. 
Vale ressaltar que esta heterogeneidade tende a reduzir 
após uma análise por porte do estabelecimento, por 
exemplo.
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Tabela 6 – Os doze centros de custos intermediários mais onerosos dos hospitais gerais, em 2019

 Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS.
* Coeficiente de Variação (CV): Medida de dispersão obtida pela razão entre o desvio padrão e a média dos Custos Totais Médios Mensais dos Centros de Custo 
contemplados na amostra.

CENTRO DE CUSTO MIN MAX CV*

Centro de Imagem ou Imagenologia R$ 12.260,76 R$ 888.936,97 77%
Servico de Nutrição e Dietética R$ 1.917,19 R$ 2.099.237,10 119%
Laboratório de Análises Clínicas R$ 1.508,46 R$ 957.453,13 89%
Grupo de Apoio a Assistência - GAA R$ 23.410,95 R$ 561.310,38 65%

Laboratório de Anatomia Patológica R$ 9.109,66 R$ 530.939,26 96%
Tomografia Computadorizada R$ 1.643,18 R$ 652.851,70 108%

Radiologia R$ 5.838,03 R$ 2.025.633,59 168%
Serviço de Fisioterapia R$ 4.155,95 R$ 1.398.143,87 153%
Serviço de Nutrição Clínica R$ 16.453,05 R$ 515.268,59 97%
Central de Materiais Esterilizados R$ 3.224,60 R$ 903.515,50 111%
Limpeza R$ 879,28 R$ 764.480,88 105%
Banco de Leite R$ 9.165,22 R$ 336.666,86 92%

A tabela 6 apresenta os centros de custos 
intermediários (setores responsáveis por 
prestarem apoio aos finalísticos) mais onerosos 

da amostra, apresentando o Centro de Imagem, o 
Serviço de Nutrição e Dietética e o Laboratório de 
Análises Clínicas como os mais custosos, em média, nos 
hospitais gerais. A alta variabilidade dos custos médios 
desses centros de custos, entre os estabelecimentos 
da amostra, também foi um padrão observado para 
esta classificação de centro de custo.

Relevante apontar que nuances contratuais de 
prestação de serviços e o porte do estabelecimento 
afetam a composição final destes custos. Por fim, 
destacou-se na tabela 7 o custo unitário médio dos 
itens produzidos em cada um dos centros de custos 
apresentados na tabela 5. Para minimizar influências 
anômalas sobre os custos médios dos produtos e 
medidas de dispersão, realizou-se um recorte amostral 
considerando 90% das observações centrais dos custos 
unitários médios.

Tabela 7 – Estatísticas para itens de produção dos centros de custos finais dos hospitais gerais em 2019.  
(Considerando custos médios mensais compreendidos entre os percentis 5 e 95)

 Fonte: Sistema de Apuração e Gestão de Custos do SUS - APURASUS.
* Coeficiente de Variação (CV): Medida de dispersão obtida pela razão entre o desvio padrão e a média dos Custos Totais Médios Mensais dos Centros de Custo 
contemplados na amostra.

CENTRO DE CUSTO ITEM DE PRODUÇÃO MIN MAX CV*

Pronto-Socorro Adulto Atendimento R$ 173,72 R$ 2.770,45 103%
Pronto-Socorro Atendimento R$ 59,12 R$ 1.028,53 70%
UTI Adulto Paciente/Dia R$ 1.420,92 R$ 7.023,10 42%
Centro Cirúrgico Cirurgia R$ 953,60 R$ 7.263,62 55%

Ambulatório Geral Atendimento R$ 57,45 R$ 473,53 54%
UTI Neonatal Paciente/Dia R$ 1.217,79 R$ 4.698,34 48%

Unidade de Internação de Ortop. e Traum. Paciente/Dia R$ 358,48 R$ 1.935,93 52%
Unidade de Internacao de Clínica Médica Paciente/Dia R$ 364,35 R$ 6.180,92 102%
Unidade de Internação Obstétrica Paciente/Dia R$ 330,80 R$ 2.547,73 48%
UTI Pediátrica Paciente/Dia R$ 1.772,61 R$ 5.464,94 37%
Unidade de Tratamento Semi-Intensivo Adulto Paciente/Dia R$ 527,72 R$ 5.484,26 72%
Centro Obstétrico Parto R$ 981,29 R$ 7.024,21 60%
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Uma das maiores carências dos gestores do SUS é 
saber, de fato, quanto custam os procedimentos 
de cuidado à saúde. O PNGC permite calcular o 

custo total de um hospital, passando pelo custo para 
manter um pronto-socorro (emergência) adulto. Como 
indicado na tabela 7, na amostra este custo médio 
variou de R$ 173,72 a R$ 2770,45. O custo médio 
de um paciente/dia em uma Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI Adulto) pode variar de R$ 1421 até R$ 
7023, aproximadamente. Não cabe aqui inferir o que 
leva à tamanha variabilidade, que pode ser explicada, 
inclusive, pela própria dinâmica e especificidade do 
setor saúde. Mas sim, apresentar a grandeza de 
informações que algumas unidades de saúde do SUS 
possuem e que já estão sendo utilizadas para qualificar 
o processo de tomada decisão. 

Considerações Finais

O Plano Nacional de Saúde (2020 - 2023) 
prevê uma expansão a 400 estabelecimentos 
de saúde gerando informações de custos 

por meio do APURASUS. A pactuação da gestão 
tripartite do SUS para geração de incentivos à 
adesão permanece como desafio. Em tempos de 
discussão sobre desempenho do sistema de saúde 
e demonstração do contexto de financiamento, é 
estratégica a ampliação da base de unidades que 
conheçam seus custos e possam avaliar por si 
próprias a sustentabilidade da operação. 

Embora ainda longe de todo o potencial do PNGC, 
a amostra apresentada neste boletim representa 
um resultado que só existe por conta do interesse 
de parte dos gestores públicos que se tornaram 
parceiros do Ministério da Saúde, a partir da adesão 
voluntária ao PNGC. 

Este trabalho, portanto, é fruto de muita 
dedicação da equipe técnica do Ministério da Saúde, 
situada no DESID, e, principalmente, dos parceiros 
do PNGC, que juntamente conosco buscam a 
melhoria e a qualificação do desempenho do SUS, 
por meio do olhar transparente e eficiente para o 
consumo dos recursos públicos. 

A vocês, parceiros, nosso total agradecimento!

Ademais, do ponto de vista estatístico, esta 
amostra já se mostra relevante para diversas 
possibilidades inferenciais e, consequentemente, 
para o fomento de discussões estratégicas, que 
suscitam decisões que também sejam pautadas 
em fundamentação técnica-científica proveniente 
de uma realidade vista e mensurada nos 
estabelecimentos de saúde.

Cabe sempre a ressalva de que a informação 
de custo deve ser contextualizada no local onde é 
gerada e ponderada para fatores que influenciam 
aquela observação, como as características da 
demanda atendida e outros aspectos regionalizados, 
dentre outros. Portanto, não é recomendável que 
seja utilizada como único indicador no processo de 
tomada de decisão.

Para mais informações:

https://www.gov.br/saude/pt-br/
acesso-a-informacao/acoes-e-

programas/pngc
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H.U. DA UFS - SE
H.U DA UNB - DF
H.U. DA UFMA - MA
H.U. DA UFMG - MG
H.U. DA UFTM - MG
H.U DA UFCG - PB
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