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RESUMO 

Esta dissertação teve por objetivo examinar a dinâmica que retrata a percepção dos 

servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG – a respeito dos 

impactos da implantação do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar – SIGH-CUSTOS. O 

modelo de análise, extraído do referencial teórico, é constituído de três dimensões, a saber: 

Gestão da Informação, Gestão Estratégica de Custos e Gestão da Qualidade, 

acompanhados dos seus respectivos indicadores. Esse modelo conceitual de análise 

permitiu a elaboração de um questionário para o desenvolvimento de um survey com os 

servidores da FHEMIG bem como para a extração das informações necessárias a uma 

análise qualitativa. O tratamento estatístico dos dados permitiu, com a utilização do 

Coeficiente Alfa de Cronbach, concluir positivamente sobre a confiabilidade do instrumento 

de medida utilizado (questionário). Mediante o teste não paramétrico de Friedman concluiu-

se que a dimensão mais importante para captar a percepção dos servidores é a Gestão de 

Custos seguida da Gestão da Qualidade e, em terceiro lugar, a Gestão da Informação. 

Outra conclusão extraída do tratamento estatístico dos dados foi a de que não há mudança 

estatisticamente significativa na percepção dos servidores quando se considera os diversos 

setores internos da Fundação. Por outro lado, as diferentes unidades hospitalares 

apresentam percepções diferentes em relação à dimensão Gestão da Qualidade. Quanto à 

análise qualitativa, os servidores insistem na necessidade de uma melhor adequação dos 

processos internos (padronização e procedimentos) bem como necessidade de quebrar 

resistências dos gerentes e chefias que temem uma exposição ou uma retaliação caso 

tentem aplicar integralmente o SIGH-CUSTOS. O estudo permite concluir que, a despeito 

de todos os entraves ainda existentes à sua completa utilização, o SIGH-CUSTOS tem 

contribuído para uma compreensão dos fatores de formação do custo hospitalar bem como 

do seu gerenciamento. Em síntese, este estudo, ao adentrar a dinâmica da percepção da 

efetividade do impacto da implantação do SIGH-CUSTOS explicita pontos relevantes para 

otimizá-lo. 

 

Palavras chave: custos, qualidade, informação, gestão, percepção. 

ABSTRACT 



This dissertation aimed to examine the dynamics that portray the perception of the 

employees of the Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG – regarding 

the impacts of the implementation of the Integrated Hospital Management System – SIGH-

CUSTOS. The analysis model, extracted from the theoretical framework, consists of three 

dimensions, namely: Information Management, Strategic Cost Management and Quality 

Management, accompanied by their respective indicators. This conceptual model of 

analysis allowed the elaboration of a questionnaire for the development of a survey with the 

FHEMIG servers as well as for the extraction of the necessary information for a qualitative 

analysis. The statistical treatment of the data allowed, with the use of Cronbach's Alpha 

Coefficient, to conclude positively about the reliability of the measurement instrument used 

(questionnaire). Through Friedman's non-parametric test it was concluded that the most 

important dimension to capture the perception of the servers is the Management of Costs 

followed by the Quality Management and, thirdly, the Information Management. Another 

conclusion drawn from the statistical treatment of the data was that there is no statistically 

significant change in the perception of the servers when considering the various internal 

sectors of the Foundation. On the other hand, the different hospital units present different 

perceptions regarding the Quality Management dimension. As for the qualitative analysis, 

the servers insist on the need for a better adaptation of internal processes (standardization 

and procedures) as well as the need to break resistances of managers and managers who 

fear exposure or retaliation if they try to fully apply SIGH-CUSTOS. The study allows to 

conclude that, despite all the obstacles that still exist to its complete use, 

SIGH-CUSTOS has contributed to an understanding of the factors of formation of the 

hospital cost as well as its management. In summary, this study, when entering the 

dynamics of the perception of the effectiveness of the impact of the implementation of the 

SIGH-CUSTOS explicitly points out relevant points to optimize it. 

 

Keywords: costs, quality, information, management, perception. 
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1 Introdução 

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, a partir da 

Constituição Federal de 1988, seu intuito principal tem sido alterar o quadro de 

desigualdades observado na assistência à saúde da população, tornando obrigatório 

o atendimento gratuito e qualificado a todos os cidadãos brasileiros. Grandes 

transformações têm ocorrido principalmente no que diz respeito à ampliação, à 

diversificação, ao acesso, à resolubilidade, à descentralização dos serviços e à 

organização dos sistemas regionais e das redes de atenção (Portaria Interministerial 

n. 2400, 2007). 

 

No que concerne aos aspectos anteriormente considerados, o financiamento público 

constitui uma das formas pelas quais os segmentos que compõem as vias básicas 

de acesso da população aos serviços de saúde se comunicam. Na esfera 

governamental, tal financiamento ocorre de forma direta. Em contrapartida, no setor 

privado o financiamento público ocorre de forma indireta por meio de renúncias 

fiscais, isenções concedidas a instituições sem fins lucrativos, deduções do Imposto 

de Renda em virtude de gastos com médicos, dentistas, laboratórios, hospitais e 

planos de saúde, além da desoneração tributária de determinados medicamentos de 

alto custo. 

 

Neste sentido, os aportes de recursos públicos à saúde têm sido objeto de 

preocupação em vários países. Conforme Piola (2013), tais aportes 

representavam 3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 1948 e 
passaram para 8,7% do PIB em 2004 (OPAS, 2007). No período 1998-2003, 
a taxa média anual de crescimento dos gastos com saúde (5,7%) superou a 
taxa média de crescimento da economia mundial que foi de 3,6% 
(Hsiao, 2007). 

Nos países pobres, torna-se precípua a necessidade de estender o acesso a estes 

serviços de forma equitativa a toda a população, como forma de melhorar a 

qualidade do atendimento e suprir o financiamento setorial em concorrência com 

outras exigências de desenvolvimento social e econômico 

(Piola et. al., 2008, como citado em Piola, 2013). 
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Nos países de renda alta, as fontes administradas pelo setor público se 
responsabilizam, em media, por mais de 60% do gasto total, enquanto que 
nos países de renda baixa a participação do setor público não chega a 25% 
do dispêndio total (Schieber et. al., 2007, como citado em Piola, 2013). 

Ainda, conforme Piola (2013), comparativamente, os países desenvolvidos em 

desenvolvimento já investem uma parcela considerável do seu PIB no setor. 

Entretanto, as atenções estão cada vez mais voltadas para a eficiência e efetividade 

dos gastos, uma vez que quanto maior o dispêndio financeiro, mais insuficiente será 

o alcance de indicadores de qualidade no segmento (Hsiao, 2007, como citado em 

Piola, 2013).  
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2 Contextualização 

O Ministério da Saúde (MS) destaca que o Brasil é o único país do mundo com mais 

de 100 milhões de habitantes que possui um sistema universal, público e gratuito de 

saúde: o Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com um levantamento realizado 

em janeiro de 2015 para avaliar a sua qualidade, o SUS obteve uma média nacional 

de 5,5 em uma escala de 0 a 10. Este resultado retrata uma preocupação 

consensual do povo brasileiro e constitui um dos maiores desafios dos governantes 

que assumem seus mandatos a cada 1º de janeiro após um período eleitoral. 

De acordo com a premissa inicial, na qual se fundamentou sua criação, o sistema de 

saúde pública tem como diretriz básica o atendimento a todos os brasileiros. 

Entretanto, segundo o próprio Ministério da Saúde, seus principais programas ainda 

apresentam sérias limitações. O “Saúde da Família” tira a ênfase colocada no 

modelo centrado nos hospitais e coloca o foco na prevenção de doenças. Em 20 

anos, no entanto, nenhum Estado alcançou cobertura completa. Apenas Piauí e 

Paraíba ultrapassaram 90% de cobertura. Na outra ponta, sete estados têm 

atendimento muito abaixo da metade da população alvo: Amazonas, Rio de Janeiro, 

Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal, com 20%. A 

consequência dessa e de outras falhas são hospitais lotados. Dados do Tribunal de 

Contas da União (TCU) indicam que 64% das unidades de saúde estão sempre com 

superlotação ao passo que apenas 6% não estão cheios (Agência Câmara Notícias, 

2015). 

Outro problema nacional concernente à saúde é a mão-de-obra. Ressente-se tanto 

da falta de médicos no interior, quanto de estrutura para o atendimento e 

oportunidades para a capacitação dos profissionais. A formação dos médicos 

também é questionada, uma vez que os centros de formação acadêmica entregam 

profissionais para o mercado de saúde, porém o SUS deveria seguir os ditames da 

política pública de Estado e não do mercado. A saúde pública deveria ser vista como 

direito social, enquanto que o mercado a percebe como produto ou mercadoria. 

Historicamente, o que se tem observado foi uma atuação gerencial empírica de 

médicos, padres, irmãs de caridade, enfermeiros e líderes comunitários que 

passaram a comandar instituições filantrópicas voltadas à área da saúde. 
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Em síntese, o que se observa é que os níveis hierárquicos mais altos na esfera 

administrativa dos prestadores de serviços de saúde são ocupados por médicos ou 

outros profissionais com pouco ou nenhum domínio das técnicas administrativas. 

Segundo Calderón (1992), Malagón-Londoño (2008) e Ortiz (1972), não tem ocorrido 

uma alocação gerencial de recurso humano adequado e a ênfase tem sido quase 

inteiramente voltada ao modo de cuidar do paciente. O que se tem observado é um 

empirismo simplista e inadequado ao atendimento da complexidade que caracteriza 

a administração de uma instituição pública de saúde. Ainda, segundo os autores, é 

bastante comum que um bom profissional da saúde termine por assumir um papel 

de administrador hospitalar, tendo por consequência a perda de um profissional 

competente em sua formação, sem um ganho correspondente na administração 

adequada dos serviços de saúde. 

Assim, deixa-se a desejar um tratamento realmente técnico da gestão dos recursos 

humanos, financeiros e patrimoniais. Faz-se necessário, portanto, administradores 

com efetiva formação gerencial para mitigar o dilema técnico que tanto aflige os 

dirigentes destas organizações brasileiras. 

2.1 Relevância e problematização 

Os hospitais são as principais engrenagens do sistema de prestação de serviços na 

área da saúde, sendo também responsáveis, além de internações de pacientes, por 

vários tipos de atendimentos ambulatoriais, empregando grande parte dos 

profissionais deste setor (Lemos & Rocha, 2011). Os mesmos autores ainda realçam 

que devido à abrangência de atuação, profissionais de diferentes áreas atuam 

nestes estabelecimentos, seja para a realização de esforços técnicos, para 

pesquisas no setor e para a gestão do ambiente como um todo. Este gerenciamento 

tem papel fundamental para um funcionamento mais efetivo destas instituições, 

permitindo uma alocação adequada dos recursos materiais, físicos e humanos, além 

de uma coordenação mais eficiente das atividades administrativas. 

As instituições hospitalares públicas, semelhante às privadas, estão cada vez mais 

preocupadas com o uso da tecnologia da informação objetivando fornecer o devido 

tratamento aos dados inseridos em seus sistemas gerenciais, de modo a produzir 
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uma gama de informações que, por sua vez, vão se tornar relacionáveis e 

intercambiáveis para a tomada de decisões. Segundo Laudon e Laudon (1999, como 

citado em Gonçalves, 2010) o sistema de informação é um conjunto de 

componentes que coletam (ou recuperam) dados, processa, armazena e distribui 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões e o controle em uma 

organização. 

Cada vez mais as instituições hospitalares fazem uso dos recursos da tecnologia da 

informação para reformulação de seus processos internos, minimizando custos 

mediante novos procedimentos burocráticos e operacionais em todas as suas 

esferas hierárquicas. Desta forma, a informação tem sido vista como um recurso 

estratégico, transferindo o eixo da tomada de decisões de forma empírica para uma 

forma técnica, profissionalizada e informatizada. Rodriguez e Ferrante (1995) 

enfatiza que, durante a última década, a tecnologia da informação tem evoluído, 

adquirindo uma importância estratégica e tornando-se uma ferramenta fundamental 

para a alavancagem dos negócios. 

Dada a importância da tecnologia da informação e dos sistemas gerenciais nos 

ambientes hospitalares de pequeno, médio e grande porte, tanto públicos quanto 

privados, a FHEMIG foi pioneira no segmento público quando, no ano de 2008, criou 

um sistema para consolidar as informações necessárias, por meio de uma base 

informatizada do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar - ‘SIGH - Custos’. A 

intenção foi proporcionar uma gestão estratégica tanto na área de custos quanto 

assistencial, utilizando metodologias e ações validadas pelo Observatório de Custos 

da FHEMIG, o qual será examinado adiante. Cumpre ressaltar que, conforme 

Alemão, Drumond e Gonçalves (2011, p. 221), o sistema implantando pela FHEMIG 

agregou “todas as funcionalidades de uma ferramenta eficaz de tomada de decisão, 

dando suporte aos gestores no planejamento e gestão das unidades, com geração e 

disseminação de informações confiáveis”. É totalmente integrado, desenvolvido em 

ambiente web, constituído de módulos que registram informações dos atendimentos, 

rotinas administrativas e assistenciais e gera relatórios para acompanhamento de 

resultados (FHEMIG, 2017). Os mesmos autores (Alemão et al., 2011) ainda 

afirmam que o sistema foi criado para apresentação do custo ao paciente no 

momento de sua alta. Não se trata de cobrar pelo serviço, mas possibilitar difundir a 
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informação de custos e sensibilizar ao usuário do SUS sobre os custos do 

atendimento no setor saúde e sobre o retorno dos impostos pagos na forma de 

serviços enfim um instrumento de transparência e sensibilização do cidadão sobre a 

importância de seu acompanhamento das ações dos gestores públicos. É importante 

ressaltar que todo o tratamento realizado pelo Sistema Único de Saúde é gratuito e 

universal. Portanto, a mensuração dos custos não se refere a uma cobrança 

hospitalar e sim a uma prestação de contas, de cunho social e público. 

A FHEMIG conta com aproximadamente 12 mil profissionais e orçamento anual de 

R$ 1,328 bilhões (LOA, 2016). A Instituição está diretamente vinculada à Secretaria 

de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), sendo seu atendimento exclusivo 

ao SUS. Compreende 20 Unidades Assistenciais divididas em seus 5 complexos: 

Especialidades, Urgência/Emergência, Hospitais Gerais, Saúde Mental, 

Reabilitação/Cuidado ao Idoso e MG Transplantes (FHEMIG, 2016a). 

Destaca-se a atenção à urgência/emergência, principalmente referente ao grande 

trauma, medicina intensiva, obstetrícia e neonatologia, além da atenção 

especializada em psiquiatria, oncologia e agravos diversos em população de alto 

risco e daqueles desencadeados por doenças infectocontagiosas, além dos 

acometidos pela Hanseníase. Em termos quantitativos, obteve uma participação em 

2016 nas internações do SUS em Minas Gerais de 7%, sendo no total: 4% de clínica 

médica, 62% das crônicas e 76% da tisiologia. No que se refere à participação nas 

diárias de UTI a fundação foi responsável por 18% de cirúrgica, 15% de clínica 

médica, 30% de obstetrícia, 80% de tisiologia e 16% pediátrica (FHEMIG, 2016a). 

A adoção do Modelo de Gestão FHEMIG decorreu de um processo iniciado em 2007 

fundamentado na necessidade de implantação do sistema de custos hospitalares. 

Considerando sua importância para o SUS/MG, a necessidade de eficiência e 

transparência na utilização dos recursos públicos, pactuou-se com o Governo de 

Minas e com o Banco Mundial a implantação de um sistema de custos nas unidades 

assistenciais da rede para 2008 com disseminação em todas as unidades até 

dezembro de 2009, o estabelecimento da metodologia de custeio e a capacitação 

dos gestores. 
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Tais objetivos buscavam instrumentalizar a instituição com ferramentas que 

suportassem o modelo do Estado Gerencial, alinhado ao Mapa Estratégico 

Institucional e às Diretrizes do SUS. Iniciou-se, assim, um esforço conjunto da 

direção e da equipe técnica pela busca de condições que propiciassem a efetiva 

utilização das informações de custos como instrumento gerencial. 

Desta forma, o Modelo de Gestão FHEMIG foi se concretizando fundamentado nos 

pilares da gestão hospitalar, solução informatizada e laboratório de gestão. 

A FHEMIG, por sua complexidade e representatividade das 20 Unidades 

Assistenciais, separadas em cinco complexos mais MG Transplantes é destaque em 

atividades secundárias e terciárias como: atendimento de urgência e emergência, 

infectologia, maternidade de alto risco, oncologia, pediatria, tratamento de pacientes 

crônicos e atenção e reabilitação de idosos. 

O Laboratório de Gestão, criado para sustentar os trabalhos do Observatório de 

Custos da FHEMIG possibilita a instrumentalização pela busca da qualidade dos 

processos em termos de itens de controle e de verificação cibernéticos e não 

cibernéticos e na prestação de serviços assistenciais. Para Gonçalves et al. (2010, 

p. 78) a filosofia deste setor preconiza a “prática do nem mais caro e nem mais 

barato, mas o adequado com qualidade. É a expressão correta do Melhor Valor pelo 

Dinheiro (Best Value for Money)”. 

A utilização da metainformação custos pela FHEMIG possibilita ações 

desencadeadas nos níveis decisórios e intermediários da FHEMIG. A 

metainformação custos concretiza a proposta do Mapa Estratégico em linhas de 

ação tático/gerenciais, vinculando os objetivos às operações cotidianas das 

Unidades Assistenciais. O Mapa Estratégico da FHEMIG, ao ser alinhado ao 

Programa de Governo do Estado de Minas Gerais, possibilita o alinhamento das 

ações do Modelo de Gestão FHEMIG às ações do governo do estado no âmbito de 

atenção à saúde. Assim, garante-se a qualidade dos gastos públicos desde o topo 

até a base da pirâmide administrativa (Alemão, Chaves, Drumond, & Valente, 2016). 

A partir de informações fornecidas pela Gerente do Observatório de Custos da 

FHEMIG, Márcia Mascarenhas Alemão, os colaboradores, que são pesquisadores, 
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pensam custos como indicador de processo, resultado e desempenho. Dada a sua 

forma inovadora de considerar as informações de custos como metainformação, 

focou-se a necessidade de evidenciar e entender os custos em saúde de forma mais 

ampla. Segundo a Gerente, não se dá ênfase apenas à dimensão financeira, mas 

um conceito mais amplo: a metainformação de custos. Numa proposta de trabalho 

perspicaz entre a FHEMIG e pesquisadores da Universidade Federal de Minas 

Gerais, chefiada pelo Professor Doutor Márcio Gonçalves, o grupo conta com o 

apoio atual de instituições com o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana 

de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, dentre outras. 

Possibilitou a adoção de estudo de medicina baseada em evidências e não em 

análises subjetivas, criando meios de instrumentalizar o estudo custo-efetivo da 

assistência à saúde e desta forma melhorar a qualidade dos serviços prestados 

(Alemão et al., 2016). Torna-se, assim, um espaço permanente de estudos, 

pesquisas, discussões, que busca as melhores práticas de gestão em saúde, tanto 

em âmbito estadual quanto, posteriormente, nacional, no âmbito da Economia da 

Saúde e do seu financiamento. 

O Observatório de Custos trata os mesmos como um resumo de quais e como os 

recursos são consumidos em um processo. Permite identificar a utilização dos 

recursos (humanos, materiais, serviços e tecnologia); os serviços/bens 

prestados/produzidos em hospitais públicos; rastrear custos por unidades 

operacionais (departamentos, divisões) e por objeto (paciente e tipo de serviço), de 

forma a construir um arcabouço de informações suficientes para a compreensão dos 

processos gerenciais internos na perspectiva dos custos e sua correlação com os 

serviços prestados e com os demais indicadores assistenciais. Neste sentido, cria-se 

o debate da utilização da informação de custos muito além do tradicional ‘cortar 

custos’, mas incentivar seu uso como ferramenta de suporte da qualidade do gasto 

público no setor saúde. 

A implantação de um sistema gerencial numa instituição hospitalar pública, e 

especificamente no contexto da FHEMIG, deve levar em consideração vários 

desafios que limitam o desenvolvimento de seus processos, formando um tripé de 

fatores: 
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i. tempo - que dificulta a solução de problemas que necessitem de 

soluções imediatas; 

ii. pessoas -  que irão operacionalizar o sistema continuamente e 

iii. recursos financeiros escassos - que engessam a formulação de 

melhores políticas de distribuição dos insumos e mão-de-obra. 

Portanto, qualquer tomada de decisão é vulnerável às tendências de ações, 

pensamentos e polarizações de determinados grupos diretamente envolvidos, além 

de uma escalada de compromissos paralelos à prática profissional. Segundo Choo, 

Schoner e Wedley (1999), é importante controlar a criação e uso das informações a 

partir de premissas decisórias, regras e rotinas que proporcionem a redução da 

incerteza e da complexidade dos processos em diferentes tipos de situações. 

Não obstante, o grande avanço representado pelo desenvolvimento e implantação 

do SIGH-CUSTOS não existe ainda qualquer avaliação conduzida de modo 

sistematizado que permita explicitar como é percebida a dinâmica da efetividade 

decorrente da implantação dessa ferramenta gerencial. A consequência da 

inexistência de tal avaliação é o desconhecimento do potencial de uso do sistema 

para uma gestão estratégica de custos por parte da FHEMIG. Adicionalmente, uma 

avaliação sistematizada permitirá exibir e corrigir falhas eventualmente encontradas 

em sua utilização e, por via de consequência, proceder a um uso mais adequado e 

mais transparente dos recursos orçamentários do setor de saúde pública. 

Neste contexto, este trabalho busca responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

“Como é percebida a dinâmica que resulta dos impactos decorrentes da 

implantação do SIGH-Custos na FHEMIG?”. 

2.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é o de analisar a percepção dos impactos resultantes 

da implantação do Sistema ‘SIGH-Custos’ na FHEMIG. 

Como objetivos específicos, tem-se: 
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• Desenvolver um modelo de análise que permita captar as principais 

dimensões segundo as quais os servidores e gestores da FHEMIG 

percebem os impactos da implantação do SIGH-CUSTOS; 

• Testar a fidedignidade da escala utilizada no questionário que contempla 

as dimensões e seus respectivos indicadores; 

• Analisar e comparar a percepção dos gestores da FHEMIG nas diversas 

dimensões de análises extraídas do referencial teórico; 

• Analisar a associação entre os setores internos, as unidades hospitalares 

e cada uma das três dimensões do modelo de análise de percepção do 

impacto de implantação do SIGH-CUSTOS para cada uma das três 

dimensões estudadas e 

• Proceder a uma análise da dinâmica de funcionamento do SIGH-CUSTOS 

em relação aos seguintes aspectos: 

a. Adequação dos processos internos para que o sistema possa 

funcionar conforme o planejado; 

b. Dificultadores para a aferição adequada dos custos; 

c. Aspectos de tratamento humano para a efetividade do sistema e 

d. Impactos organizacionais percebidos. 

2.3 Estrutura do trabalho 

Visando atender ao objetivo proposto, a íntegra deste trabalho é constituída por oito 

capítulos, assim distribuídos: 

Uma Introdução, apresentando a abrangência da saúde pública no Brasil, os pontos 

fortes da criação do SUS e ao mesmo tempo efetuando um contraponto nas graves 

falhas de seus principais programas. Neste sentido, foi levantada a importância da 

informação como um recurso vital à sobrevivência das organizações hospitalares, 

além da mobilização de outros ativos com a finalidade de melhorar o desempenho 

organizacional. Foram elucidados os fatores limitadores ao desenvolvimento dos 

processos e problematizou-se a necessidade de se analisar os benefícios efetivos 

da dinâmica de utilização do sistema SIG-CUSTOS no tocante à construção das 

informações necessárias à gestão estratégica. 
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Em seguida é apresentado o Referencial teórico, contextualizando a gestão 

hospitalar no Brasil, os financiamentos no setor concatenados a uma análise dos 

dados comparativos aos Estados brasileiros e outros países da América Latina, 

Europa e Austrália. Outras ponderações apresentaram os avanços no setor de 

informações que associam a destinação dos recursos da saúde para o modelo de 

assistência ao paciente como forma de aumentar o valor percebido na prestação dos 

serviços. 

Em terceiro lugar é apresentada a Instituição-foco FHEMIG, sua história e relevância 

no setor saúde do Estado de Minas Gerais. Neste cenário enfatizou-se as 

estratégias de implantação do Modelo de Gestão FHEMIG, evidenciando ações 

viabilizadoras da proposta em linhas de ação tático/gerenciais e estratégicas, 

apresentando seus pilares: gestão hospitalar, solução informatizada e o laboratório 

de gestão. 

No quarto capítulo explicita-se, em detalhes, os pilares da Gestão FHEMIG. Foram 

evidenciadas as ações desenvolvidas na criação do Observatório de Custos e o uso 

da metainformação custos e como ela instrumentaliza a melhoria na qualidade dos 

processos. Apresentou-se o software Sistema Integrado de Gestão Hospitalar - 

SIGH-CUSTOS, elencando o módulo de Custos por Absorção (SIGH-Custos) e o 

Módulo de Custos ABC (SIGH-ABC), como ferramenta de geração das informações, 

resguardando suas características intrínsecas e extrínsecas. O Laboratório de 

Gestão posiciona a FHEMIG como referência de pesquisa, considerando a sua 

importância e suas particularidades no setor. 

O quinto capítulo examina o arcabouço teórico-conceitual que norteou o SIGH-

CUSTOS, baseado na metodologia do Programa Nacional de Gestão de Custos – 

PNGC. A partir daí, foram delineados os principais sistemas de custeio, o 

mapeamento de processos, a metainformação Custos, as três dimensões de análise 

deste trabalho – Gestão da Informação, Gestão de Custos e Gestão da Qualidade 

na Administração Hospitalar, apresentando o respectivo histórico da trilha de 

Acreditação e sua aplicabilidade no modelo de gestão FHEMIG. 

A sexta parte deste trabalho apresenta as diretrizes metodológicas fundamentadas 

no arcabouço teórico-conceitual segundo o qual o tema foi inicialmente examinado. 
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No sétimo tópico procede-se a uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados. 

O oitavo e último capítulo apresenta as considerações finais incluindo-se a sugestão 

para estudos futuros bem como as limitações do estudo. 
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3 Referencial Teórico 

3.1 Financiamento da saúde no Brasil 

No ano 2000, a Emenda Constitucional nº 29 determinou que os municípios 

financiassem a saúde mediante um mínimo de 15% do que arrecadassem, e os 

estados, 12%. Já o Governo Federal deveria investir, pelo menos, o mesmo valor do 

ano anterior reajustado pela inflação. Apesar de garantir investimentos mínimos, a 

regra não estimulou o governo federal a fazer muito mais do que isso. Por outro 

lado, o governo federal sinaliza ser possível chegar a valores desejados com um 

imposto específico para o setor, papel que no passado coube à Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), extinta em 2007. 

No Brasil, no cerne do problema de saúde encontram-se a questão do financiamento 

e da gestão dos recursos financeiros. A falta de uma qualificação em relação aos 

processos de gerenciamento e administração abre precedentes para fraudes, 

corrupções e desvios. Tal deficiência somente será corrigida mediante um 

gerenciamento competente e um financiamento adequado. 

Num estudo realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em fevereiro de 

2016, constatou-se que o baixo investimento em saúde tem impacto direto nos 

indicadores socioeconômicos do país e conclui-se que apesar de possuir um 

sistema público que deveria observar princípios fundamentais como universalidade, 

equidade e integralidade, está sujeito a múltiplos fatores, dentre eles e, talvez um 

dos mais importantes, é o investimento, que acaba sendo desigual e até injusto em 

alguns lugares. 

Como exemplo do estudo, realizado em 2016 e, tomando-se por base a aplicação de 

recursos per capita, o Estado do Pará ficou entre os piores colocados no quesito 

(R$ 0,74 ao dia), seguido do Maranhão (R$ 0,77). Ambos também estão entre as 

piores posições em relação ao IDH (25º e 26º lugares entre os Estados brasileiros, 

respectivamente). Outros índices que refletem o desembolso financeiro são o 

número de leitos e incidência de doenças. Nos casos citados, ambos também estão 
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abaixo da média nacional – de 1,73 leitos por 800 mil habitantes. Eles são os 18º e 

20º piores colocados entre os 27 Estados brasileiros, respectivamente. 

As capitais e municípios de maior e menor porte também tendem a apresentar essa 

correlação. Salvador (BA), Macapá (AP) e Rio Branco (AC) são as capitais que 

menos aplicam recursos em saúde. Todas estão abaixo da média nacional em 

indicadores como leitos e IDH. Enquanto o melhor IDH (1,555) é o de Florianópolis 

(SC) e a média entre as capitais é de 0,777, Rio Branco registra IDH de 0,727, 

Macapá aparece com 0,733, e Salvador com 0,759. O pior IDH – 0,649 – é 

verificado em Boa Vista (RR). Em consonância com a percepção de que o gasto em 

saúde tem forte impacto no bem-estar de uma população, a capital roraimense é 

uma das piores colocadas (22º lugar) quando o assunto é o gasto per capita em 

saúde. 

A análise dos dados deve trazer a questão de ponderar não somente aspectos 

quantitativos no tocante ao gerenciamento dos custos hospitalares, mas também 

qualitativos que associam a destinação dos recursos da saúde para o modelo de 

assistência ao paciente como forma de aumentar o valor percebido na prestação de 

serviços de saúde. Os profissionais da saúde no Brasil têm lutado para tangibilizar a 

experiência de maior oferta na Atenção Básica, uma vez que este primeiro nível é 

um problema estrutural; se não for resolutivo, não haverá níveis secundários ou 

terciários para um atendimento efetivo. 

Num contexto mais amplo, conforme o Ministério da Saúde (2012), o financiamento 

do SUS, apesar da promessa de atender a todos, indistintamente, coloca o Brasil 

entre os países que menos investem em saúde: inferior a 600 dólares por habitante. 

Desta forma, torna-se inviável a manutenção deste sistema consoante a missão 

para a qual ele foi inicialmente criado. 

Por outro lado, dados do Global Health Observatory data repository (2013) mantido 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dentre os grupos de países com 

modelos públicos de atendimento de acesso universal, o Brasil era o que tinha a 

menor participação do Estado (União, Estados e Municípios) no financiamento da 

saúde. Considerando a fatia pública do total das despesas em saúde, no Brasil, esse 

percentual foi de 48,2%. A proporção foi baixa se comparada em países como o 
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Reino Unido (83,5%), França (77,5%), Alemanha (76,8%), Espanha (70,4%), 

Canadá (69,8%), Argentina (67,7%) e Austrália (66,6%). 

Em se tratando de despesas com saúde per capita, a mesma pesquisa mostra o 

gasto no Brasil de US$ 1,085.00, incluindo os gastos feitos pelos setores público e 

privado. Seu desempenho só não foi pior que o da Argentina (US$ 1,074.00). 

Ficamos deficitários em relação a todos os demais países mencionados: Canadá 

(US$ 5,718.00), Alemanha (US$ 5,006.00), França (US$ 4,864.00), Reino Unido 

(US$ 3,598.00), Espanha (US$ 2,581.00), conforme Tabela 1: 

Tabela 1 

Desempenho dos países com modelos públicos de atendimento universal 

País 
Participação do 

gasto público (%) 

Investimento per capita em saúde (US$) 

Setor Público e 
Privado 

Setor Público 

Reino Unido 83,5% 3.598 3.006 

Suécia 81,5% 5.680 4.628 

França 77,5% 4.864 3.771 

Alemanha 76,8% 5.006 3.846 

Espanha 70,4% 2.581 1.818 

Canadá 69,8% 5.718 3.991 

Argentina 67,7% 1.074 727 

Austrália 66,6% 6.110 4.070 

Brasil 48,2% 1.085 523 

Média Global 59,5% 1.040 619 

Média da Europa 74,5% 2.354 1.753 

Média das Américas 49,2% 3.694 1.816 

Fonte: Global Health Observatory Data Repository. (2013). World Health Organization. 
Global Health Observatory Data Repository. Cause-specific mortality and morbidity: Maternal 
mortality ratio by country. Recuperado de http://apps.who.int/gho/data/node.main.15 

3.2 Avanços no setor 

A despeito dos cenários anteriormente delineados, o modelo utilizado no Brasil 

apresenta avanços. Dados foram apresentados pelo Ministro da Saúde 

do governo Dilma em 2015, Arthur Chioro, durante a Convenção 

Internacional da Saúde Pública – Cuba Salud em Havana, na capital Cubana. 

Além dos avanços e desafios do SUS, o Ministro mostrou os impactos 

das cooperações internacionais do Brasil, como o Programa Mais 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.15


38 

 

Médicos, de atendimento básico de saúde a mais de 50 milhões 

de brasileiros (Portal Brasil, 2015). O então ministro também participou 

de reuniões bilaterais com Cuba e outros parceiros, mostrando o envolvimento do 

nosso país em 108 projetos de ações de cooperação internacional 

nas áreas educacional, fortalecimento de políticas públicas, pesquisa e 

desenvolvimento. 

Outra importante expertise brasileira apresentada no mesmo evento – no campo das 

boas práticas em saúde – foi a transferência de tecnologia de Bancos de Leite 

Humano a outros países. O funcionamento em Rede permitiu a 

ampliação do modelo brasileiro para América Latina, África e Europa. A iniciativa 

apoia os países parceiros no cumprimento dos Objetivos do Milênio 

no que diz respeito à redução da mortalidade infantil com ênfase para o 

componente neonatal. 

O Ministro ainda ressaltou que o Programa Mais Médicos – por meio de cooperação 

internacional com provimento emergencial de médicos para locais onde havia 

dificuldade de contratação desses profissionais, principalmente no interior e nas 

periferias de grandes cidades do país – já enviou 14.462 médicos brasileiros e de 

diferentes nacionalidades para 3.785 municípios. Com isso, cerca de 50 milhões de 

pessoas foram beneficiadas. O programa permitiu, por exemplo, que hoje todos os 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) tenham um médico atendendo à 

população local. 

Com a ocupação das 4.146 vagas apontadas pelos municípios no edital do 

programa, o governo federal garantiu, até 2015, a permanência de 18.247 

médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o país, levando 

assistência para aproximadamente 63 milhões de pessoas. Foram 4.058 

municípios beneficiados, 72,8% de todas as cidades do Brasil, além dos 34 distritos 

indígenas. 

Dentro do objetivo emergencial de provimento, este programa de governo também 

previu investimento na infraestrutura e formação profissional de R$ 5,6 bilhões para 

o financiamento de construções, ampliações e reformas de 26 mil UBS e 
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R$ 1,9 bilhão para construções e ampliações de 943 Unidades de Pronto 

Atendimento Assistencial (UPAS). 

Em relação à expansão e reestruturação da formação médica foram previstas a 

criação, até 2017, de 11,5 mil novas vagas de graduação em medicina e 12,4 mil 

vagas de residência médica para formação de especialistas até 2018, com foco nas 

áreas prioritárias para o SUS. 

A Tabela 2 apresenta o número de hospitais com leitos no Brasil, em 2016, 

classificados por natureza jurídica e especialidade. Observa-se que neste ano a 

Rede Hospitalar no Brasil contava com 7.522 hospitais. Com relação à natureza 

jurídica, os hospitais públicos constituem a maioria (41,39%), seguido pelos 

hospitais privados com fins lucrativos (33,10%) e privados sem fins lucrativos 

(25,51%). 

Tabela 2 

Número de estabelecimentos com leitos existentes no Brasil/2016 por natureza 
jurídica e especialidade 

Natureza 
Jurídica 

Hospital 
Especia-

lizado 

Hospi-
tal 

Geral 

Hospi-
tal-dia 

Pronto 
Atendi-
mento 

Pronto 
Socorro 
Especia-

lizado 

Pronto 
Socorro 

Geral 

Unidade 
Mista 

Total 
Geral 

% 

Privado 
sem fins 
lucrativos 

199 1.640 30 0 2 7 41 1.919 25,51 

Privado 
com fins 
lucrativos 

564 1.382 456 2 31 22 33 2.490 33,10 

Público 261 2.074 55 49 16 62 596 3.113 41,39 

Total 
Geral 

1.024 5.096 541 51 49 91 670 7.522 100,00 

Fonte: Ministério da Saúde (2016). Relatório de Gestão: Exercício de 2016. Secretaria de 

Atenção à Saúde. p. 164. Brasília, DF. 

Quando se analisa a distribuição de estabelecimentos – existentes e 

SUS, por região geográfica, observa-se uma maior concentração de 

estabelecimentos de saúde com leitos existentes e com leitos SUS no Nordeste e 

Sudeste, sendo a menor concentração na região Norte, conforme ilustrado na 

Figura 1: 
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Figura 1 

Números de estabelecimentos com leitos existentes e com leitos SUS, por Região 
Geográfica – 2016 

Fonte: Ministério da Saúde (2016). Relatório de Gestão: Exercício de 2016. Secretaria de 

Atenção à Saúde. p. 165. Brasília, DF. 

A Tabela 3 revela que as regiões de maior concentração de estabelecimentos de 

saúde com leitos SUS (Nordeste e Sudeste) são as que apresentam uma maior 

população. Não obstante, são as que apresentam mais habitantes por 

estabelecimentos SUS. A região que apresenta o menor número de habitantes por 

estabelecimento SUS é a região Centro-Oeste, seguida pela Nordeste. A região 

Sudeste, embora concentre maior número de estabelecimentos, tem o maior número 

de habitantes por estabelecimento SUS. 

Tabela 3 

Número de estabelecimentos com leitos SUS e população por Unidade Federada 

– 2016 

Brasil e UF 
Estimativa População 

2016 

Número 
Estabelecimentos 
com Leitos SUS 

Habitantes/ 
Estabelecimento 

Região Norte 17.707.783 488 36.286 

Região Nordeste 56.915.936 2.014 28.260 

Região Sudeste 86.356.952 1.558 55.428 

Região Sul 29.439.773 916 32.139 

Região Centro-Oeste 15.660.998 560 27.966 

Brasil 206.081.442 5.536 37.226 

Fonte: Ministério da Saúde (2016). Relatório de Gestão: Exercício de 2016. Secretaria de 

Atenção à Saúde. p. 166. Brasília, DF. 
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A Tabela 4 apresenta o número de estabelecimentos SUS por especialidade e por 

Unidade da Federação em 2016. Ela mostra a distribuição dos hospitais pelo país, 

que é relativamente concentrada em alguns estados como Bahia, Minas Gerais e 

São Paulo. 

Tabela 4 

Número de estabelecimentos SUS por especialidade e por Unidade Federada - 

2016 

UF 
Hospital 
Especia-

lizado 

Hospital 
Geral 

Hospital- 
Dia 

Pronto 
Atendi-
mento 

Pronto 
Socorro 
Especia-

lizado 

Pronto 
Socorro 

Geral 

Unidade 
Mista 

Total 
Geral 

AC 4 13 0 0 0 0 10 27 

AL 17 39 0 1 0 1 28 86 

AM 18 73 2 0 0 1 2 96 

AP 2 6 0 0 0 1 8 17 

BA 47 402 27 5 7 0 37 519 

CE 32 184 0 8 7 1 32 264 

DF 6 16 1 1 0 0 0 24 

ES 9 70 0 0 0 1 5 85 

GO 35 258 5 1 0 5 9 313 

MA 22 190 2 2 2 0 47 265 

MG 27 465 6 0 0 4 22 524 

MS 6 73 3 0 0 0 8 90 

MT 8 110 0 6 0 5 4 133 

PA 21 146 5 1 3 1 32 209 

PB 23 94 8 3 0 1 32 161 

PE 24 166 4 1 0 1 91 287 

PI 14 89 2 1 1 1 81 189 

PR 33 335 9 2 0 4 7 390 

RJ 82 174 3 1 2 9 8 279 

RN 17 68 6 1 1 4 88 185 

RO 5 39 4 0 0 1 23 72 

RR 2 8 0 0 0 0 7 17 

RS 14 291 2 1 0 4 17 329 

SC 13 178 3 0 0 0 3 197 

SE 8 28 11 0 0 5 6 58 

SP 100 469 46 13 5 18 19 670 

TO 2 46 0 0 0 0 2 50 

Total 
Geral 

591 4.030 149 48 22 68 628 5.536 

Fonte: Ministério da Saúde (2016). Relatório de Gestão: Exercício de 2016. Secretaria de 

Atenção à Saúde. p. 166. Brasília, DF. 
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Em 2016, de janeiro a novembro, houve a aprovação do valor R$ 18.764.280.981,09 

referentes aos procedimentos executados pelos estabelecimentos hospitalares que 

compõem a Rede SUS (Tabela 5). Para os hospitais privados sem fins lucrativos 

foram aprovados 48% (R$ 9.020.514.506,71) dos recursos e para os públicos 

43,94% (R$ 8.245.716.551,59). 

Em 2016, de janeiro a novembro, foi apresentado no Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS (SIASUS) e no Sistema de informações Hospitalares do SUS 

(SIHSUS) o quantitativo de 634.503.898 procedimentos assistenciais executados 

pelos estabelecimentos hospitalares que compõem a Rede SUS, correspondendo ao 

valor total de R$ 18.764.280.981,09. 

Tabela 5 

Valores Aprovados de Janeiro a Novembro de 2016 – SIH e SAI 

Natureza 
Jurídica 

Hospitalar Ambulatorial 

AIH+SIA  
AIH+SAI 
(valores) 
em R$ AIH 

Valor AIH 
em R$ 

SIA 
Valor 

Atendimentos 
em R$ 

Privado 
sem fins 
lucrativos 

3.971.697 5.583.757.590 175.791.746 3.436.756.916,26 179.763.443 9.020.514.506,71 

Privado 
com fins 
lucrativos 

705.268 957.677.339 18.382.092 540.372.583,30 19.087.360 1.498.049.922,79 

Público 4.784.159 4.965.543.556 430.868.936 3.280.172.995,72 435.653.095 8.245.716.551,59 

Total 
Geral 

9.461.124 11.506.978.485,81 625.042.774 7.257.302.495,28 634.503.898 18.764.280.981,09 
 

Fonte: Ministério da Saúde (2016). Relatório de Gestão: Exercício de 2016. Secretaria de 

Atenção à Saúde. p. 167-168. Brasília, DF. 

Para a continuidade destes projetos nos anos de 2017 e 2018 não foram 

encontradas informações suficientes para respaldar sua continuidade ou interrupção 

no governo do Presidente da República Michel Temer. 

3.3 Gestão da informação e gestão estratégica de custos em saúde 

Na atual sociedade globalizada em que estamos inseridos, estamos cada vez mais 

convencidos de que a informação tornou-se um insumo vital à tomada de decisão 

tendo como premissa irreprimível à tecnologia da informação, comunicação e 

processamento de dados, onde o conhecimento é codificado de forma objetiva e 
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racional e tratado como um recurso chave nas organizações. Este assunto tornou-se 

tão recorrente em nosso dia-a-dia que o volume e acesso das tecnologias se 

modernizaram de forma exponencial, conforme descrito por diversos autores. 

Eaton e Bawden (1991), alegam que a informação tornou-se um recurso a ser 

gerenciado pelas empresas e incorporou o gerenciamento de recursos de 

informação. O questionamento feito pelos autores é o seguinte: se a informação é 

um recurso, de que tipo ela é e qual a diferença no seu gerenciamento em relação a 

outros recursos? Se o recurso informação contém elementos tangíveis, algumas 

considerações podem ser elencadas: 

i. a informação tem valor definido e deve ser tratada como recurso contábil; 

ii. o consumo de informação pode ser quantificado e mensurado e 

iii. as operações que se sobressairão no futuro serão aquelas que 

administrarem a informação como seu principal recurso estratégico. 

Enquanto esses autores afirmam que a informação é um recurso a ser gerenciado, 

Gonçalves et al. (1998, p. 1) reforçam que “a informação é mais que um fator de 

produção. (...) é, de fato, o meta recurso que coordena a mobilização de outros 

ativos com a finalidade de melhorar o desempenho organizacional”. 

Moresi (2000) ainda complementa que, para que se possa aplicar uma gestão 

informacional efetiva na organização, é necessária uma percepção objetiva e precisa 

dos valores da informação em quantidade de conhecimento que dela se depreende, 

na forma como são as entradas (inputs) ou saídas (outputs) dos processos 

decisórios gerenciais e operacionais, com senso de utilidade. Complementando, 

Repo (1989, como citado em Alemão, Gonçalves, & Drumond, 2013) afirma que a 

informação, para que tenha valor, deve ser utilizada. 

Mesmo sabendo da importância da gestão da informação principalmente nos 

ambientes hospitalares, Leite e Lauretti (2011, p.15) contrapõem as ponderações 

alegando que a prática da busca incessante por melhorias no setor 

ainda é insuficiente para acompanhar a evolução da tecnologia, uma vez que 
isso ocorre de maneira extremamente rápida e cada vez mais eficaz. A 
capacitação de profissionais para lidar com as tecnologias, em sua prática 
diária, necessita de aprimoramentos constantes, como investimentos em 
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especializações e a prática de desenvolvimento de novos sistemas com o 
objetivo de aplicar o novo conhecimento adquirido. 

Além disso, historicamente as instituições públicas são ineficientes e ociosas, 

criticadas por não cumprirem as funções sociais a elas atribuídas. Há uma tendência 

à excessiva centralização, com práticas administrativas que se caracterizam pelo 

clientelismo e corrupção. Mas as ponderações aqui feitas buscaram justamente 

corroborar Kliksberg (1988, como citado em Azevedo, 1995) que afirmou que o 

processo de democratização exige que as organizações públicas busquem 

recuperar sua capacidade operacional e alcançar maior eficiência e efetividade 

social. 

Segundo Maudonnet (1988, como citado em Leite & Lauretti, 2011, p. 3), 

os serviços prestados por uma Organização Hospitalar são quatro, dos quais: 
os serviços de internação, os serviços técnicos, os serviços gerais e os 
serviços administrativos. Os serviços de internação estão relacionados 
diretamente à relação do médico com o paciente. Os serviços técnicos se 
referem aos recursos aos materiais e equipamentos hospitalares que prestam 
serviços aos pacientes, como laboratórios e radiologia. Os serviços gerais ou 
serviços de apoio representam os serviços de cozinha, rouparia, lavanderia, 
bens e serviços de hotelaria, de manutenção e de engenharia. Por fim, os 
serviços administrativos asseguram a existência de todos os outros serviços 
do hospital, pois administram os recursos financeiros, humanos e materiais 
que são necessários para que todos os outros serviços funcionem 
plenamente. Nestes últimos reside a maior possibilidade de utilização dos 
recursos que serão avaliados neste estudo. 

Neste sentido, contextualizando o setor público de saúde, o efetivo aproveitamento 

das informações geradas na prestação dos serviços exige o gerenciamento de um 

processo de altíssima complexidade, tendo em vista sua amplitude no tocante ao 

atendimento dos interesses sociais, corporativos, técnicos e governamentais. O 

equacionamento destes stakeholders nem sempre acontece de forma convergente e 

o papel do gestor é, dentre várias atribuições, de acordo com Tanaka e Tamaki 

(2012, p. 822), “otimizar o funcionamento das organizações de forma a obter o 

máximo de eficiência (relação entre produtos e recursos empregados), eficácia 

(atingir os objetivos estabelecidos) e efetividade (resolver os problemas 

identificados)”. 
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Para que isto pudesse ocorrer de forma prática e coordenada na instituição-foco 

deste trabalho, objetivou-se a implantação de um sistema gerencial de custos, por 

meio de três ações fundamentais (Alemão et al., 2013): 

i. organização das informações assistenciais de forma padronizada e 

sistematizada; 

ii. criação de uma solução integrada de Tecnologia da Informação, através 

do software ‘Sistema Integrado de Gestão Hospitalar’ que unificou as 

informações de custos às assistenciais, convergindo num relatório 

denominado ‘conta paciente’ e 

iii. enfoque dado à informação de custos como metainformação custo, com a 

geração de uma base de conhecimento relevante, progredindo na sua 

forma de interpretação e mensuração. 

É importante ressaltar que os Hospitais Públicos, por apresentarem maior 

dificuldade de captação de recursos em virtude da dependência de repasses 

governamentais, são deficientes no sistema de controle de seus custos. 

Devido à escassez financeira que a grande maioria enfrenta, ainda há baixos níveis 

de investimentos em infraestrutura e em sistemas gerenciais de melhoria dos 

processos e controles internos dos custos. Para essas organizações, 

os gastos com a folha de pagamento são pagos pelo Estado. Além disso, 

o SUS cobre parte dos recursos demandados para a prestação dos serviços 

assistenciais, aumentando ainda mais a discrepância de uma efetiva gestão de seus 

recursos orçamentários. 

3.4 Gestão de custos 

Na metodologia de Gestão de Custos, há várias formas de se mensurar os centros 

formadores, porém neste trabalho iremos nos concentrar no Custeio ABC 

(Activity-Based Costing), por se tratar da metodologia do sistema SIGH-Custos e, 

por conseguinte, no que se refere à tomada de decisão, é um dos mais utilizados 

dentre os sistemas de gestão de custos existentes. 
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Berto (2004, como citado em Souza, Guerra, Lara, Avelar & Amorim, 2009) destaca 

os seguintes sistemas de gestão: 

 O Custeio por Absorção; 

 O Custeio Variável e 

 O Custeio ABC. 

No Custeio por Absorção, tal como destacam Kaplan et al. (1997), 
os custos são alocados aos produtos acabados e permanecem 
como ativos (neste caso, estoques) até serem vendidos. 
Para tanto, segundo esses autores, é necessário estimar os custos indiretos 
incorridos no processo produtivo e estabelecer os critérios de 
rateio para alocar esses custos aos produtos/serviços. 
Além disso, consideram-se os custos diretos de fabricação, os 
quais também devem ser alocados aos produtos acabados” 
(Hilton et al., 2000). No sistema de custeio variável, o custo dos 
produtos fabricados é composto apenas pelos custos de produção 
variáveis (Berto, 2004). Segundo Cooper e Kaplan (1991), os custos 
variáveis alteram em proporção direta às alterações no nível do 
direcionador de custos, por exemplo, horas de mão-de-obra. 
Os custos fixos, por sua vez, são tratados no custeio variável 
como despesas de fabricação do período, e não são alocados ao 
custo do produto (Souza et al., 2009, p. 3). 

 

Os sistemas de custo tradicionais foram desenhados para atender satisfatoriamente 

bem ao objetivo de “avaliação dos estoques para elaboração de 

relatórios financeiros e fiscais, alocando os custos de produção entre 

produtos vendidos e em estoque (Khoury & Ancelevicz, 2000, p. 57)”. 

Ambos fornecem relatórios auditáveis e satisfazem “aos princípios 

contábeis geralmente aceitos (...), consistindo na maior preocupação da 

administração voltada à informação dos usuários externos, do fisco, dos 

credores e dos investidores” (Khoury & Ancelevicz, 2000, p. 57). 

 

A Figura 2 ilustra as principais características dos métodos de custeios 

tradicionais: 
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Figura 2 

Estrutura básica das metodologias de Custeios Tradicionais 

Fonte: Aquino, W. R. (2014). Práticas Financeiras e Contábeis – Aulas 5 e 6. Recuperado de 

https://pt.slideshare.net/wandickrochadeaquino/prticas-financeiras-e-contbeis-aulas-5-e-6. 

Porém, algumas limitações das abordagens tradicionais no custeio dos produtos 

foram apontadas por Cooper e Kaplan (1988, como citado em Khoury & Ancelevicz, 

2000), em estudo que empreenderam. Segundo eles, a alocação dos custos aos 

produtos e serviços era realizada utilizando-se, como medida de rateio, os 

direcionadores de custos, tais como: horas de mão-de-obra direta, horas/máquina, 

custo da matéria-prima e outros. Contudo, muitos custos indiretos não são utilizados 

pelos produtos e serviços na proporção direta do volume de produção e, dada a 

diminuição da proporção da mão-de-obra direta nos processos modernos de 

fabricação, acabava por fornecer medidas de custos distorcidas em relação aos 

realmente consumidos. 

Em Souza et al. (2009, p. 3) faz-se um contraponto favorável à adoção do custeio 

ABC em detrimento das metodologias por absorção e variável nas organizações 

hospitalares, onde 

Em relação ao ABC, de maneira geral, conforme afirmam Heitger et al. 
(1992), mensuram-se os custos dos objetos de custos 
– por exemplo, produtos e serviços –, seguindo o preceito de que 
as atividades realizadas para a produção dos produtos ou 
serviços são consumidoras de recursos. Conforme os autores 

https://pt.slideshare.net/wandickrochadeaquino/prticas-financeiras-e-contbeis-aulas-5-e-6
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supracitados, esse sistema tem como prerrogativas relacionar os 
custos dos recursos com medidas de desempenho e/ou com 
resultados e aprimorar a atribuição dos custos indiretos aos 
objetos de custos. Especificamente em organizações hospitalares, 
considera-se que diversas atividades são necessárias para a 
prestação de um serviço específico, o que destaca o 
potencial de utilização do sistema ABC nessas organizações 
(Éden et al., 2006; Cardinaels et al., 2004). 

Observa-se que, de modo geral, além do conhecimento e do 
controle dos custos, é necessário identificar as possibilidades 
de melhorias nos processos que possam resultar em identificação 
e em eliminação de desperdícios que oneram o custo da produção 
e reduzem a lucratividade ou a competitividade das organizações 
(Cooper e Kaplan, 1991). No sistema ABC, diferentemente do 
custeio por absorção e do sistema variável, considera-se que 
os processos de fabricação de produtos e de prestação de 
serviços estão ligados às atividades realizadas e que são essas 
que incorrem em custos. Para esses grupos de atividades, 
são definidos direcionadores de custos (primários e 
secundários), que possibilitam a alocação dos custos de forma 
mais precisa (Mishra e Vaysman, 2001). No que se refere 
à tomada de decisão, o sistema ABC é um dos mais utilizados 
dentre os sistemas de gestão de custos existentes. 

 

Assim, os gestores hospitalares podem melhor analisar a eficácia 

de suas estratégias, bem como controlar e avaliar o consumo dos 

recursos nos processos operacionais e de apoio à prestação de serviços 

de saúde com maior efetividade. Os hospitais podem ser beneficiados 

com a implantação e sua utilização, aliados aos princípios da gestão 

da qualidade, gestão estratégica de custos e gestão da informação. 

Para ilustrar a dinâmica de funcionamento desta metodologia, Cokins e 

Hicks (2007) apresentam uma estrutura genérica do ABC (Ciclo de 

conceitos do ABC) na Figura 3: 
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Figura 3 

Estrutura Genérica do ABC 

Fonte: elaborado a partir de Cokins, G., & Hicks, D. (2007, march/april). Where does ABC fit 
amongst the clutter of managerial accounting? Cost Management, 21(2), 21-28. 

3.5 O SIGH-CUSTOS 

Foi no contexto de gestão estratégica da informação e gestão de custos que foi 

desenvolvido e implantado, em 2008, o SIGH – Custos, um sistema gerencial 

informatizado da FHEMIG, que utiliza a metodologia de Custeio por Absorção ou 

Custeio ABC. A metodologia possibilita a obtenção de dados de custo de pessoal, 

de material, depreciação, além dos custos unitários de alguns serviços/ produtos 

separados por centros de custos. Conforme Figura 4, “os módulos principais são: 

Prontuário Atendimento, Enfermagem, Bloco Cirúrgico, Exames, Farmácia, 

Hotelaria, Custos, Gestão, Central de Material Esterilizado (CME), Central de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Serviço de Nutrição e Dietética (SND), 

Faturamento e Protocolos Clínicos” (Alemão et al., 2013, p. 219). Os autores ainda 

ressaltam algumas particularidades que fizeram com que o SIGH-CUSTOS fosse 

inovador e único no objetivo a que se propôs: independência e possibilidade de 

incorporação dos dados de forma manual, uma vez que seu funcionamento ocorre 

de forma integrada ou automática com os demais módulos ou sistemas corporativos, 
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absorvendo informações como: quantidade de consultas, horas cirúrgicas ou até 

mesmo horas trabalhadas pela manutenção. 

 

Figura 4 

Representação do Sistema Integrado de Gestão Hospitalar - SIGH 

Fonte: Alemão, M. M. (2014, 11 e 12 de março). O Modelo de Gestão FHEMIG e a 
Prestação de Contas ao Paciente: a implantação do sistema de custos hospitalares e o uso 
da informação de custos como ferramenta gerencial da transparência do gasto público. 
(Apresentação). Encontro Regional da Economia da Saúde do Nordeste 2014. João Pessoa, 

PB, Brasil. 

O sistema integra as informações geradas por outros sistemas corporativos, como 

os Sistemas Gerais do Estado de Minas Gerais (SIAFI, SIAD, outros) e representa 

maior agilidade na inclusão dos dados. A adequação dos dados corporativos de 

forma sistêmica possibilitou não só a geração de informações mais consistentes 

como também criou uma maior padronização dos processos de obtenção destes 

dados. Por último, há de se mencionar que o sistema utiliza software livre e acesso 

via web. Desta forma, ele encontra-se instalado em todas as Unidades Assistenciais 

de Saúde (UAS) da FHEMIG, representando uma base de conhecimento relevante 

para o sistema de saúde brasileiro (Alemão et al., 2013). 

Apresentadas as características básicas do sistema, este trabalho buscou analisar a 

percepção da dinâmica de utilização do ‘SIGH-Custos’ a partir de sua implantação 

na Rede FHEMIG, avaliando a efetividade de sua sistemática de funcionamento 

enquanto ferramenta de gestão estratégica. Este processo buscou atingir objetivos 
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que extrapolem o tradicional ‘cortar custos’ buscando também tentar responder 

questões relacionadas à real mensuração do gasto público, embasado nos 

elementos conceituais da Gestão da Qualidade e a Gestão Estratégica dos Custos 

hospitalares da Rede, em todo o Estado de Minas Gerais. 

3.6 O mapeamento dos processos hospitalares 

Adentrando-se os ambientes hospitalares, o mapeamento de processos possibilita a 

definição das atividades constitutivas de modo a minimizar as incertezas na 

execução das tarefas, em suas peculiaridades. Desta forma, o mapeamento de 

processos permite uma ordenação estrutural lógica e efetiva. 

Assim, um processo dispõe de inputs, outputs, tempo, espaço, ordenação, 
objetivos e valores que, interligados logicamente, irão resultar em uma 
estrutura para fornecer produtos ou serviços ao cliente. Sua compreensão é 
importante pois são a chave para o sucesso em qualquer negócio. Afinal, 
uma organização é tão efetiva quanto os seus processos, pois eles são 
responsáveis pelo que será ofertado ao cliente (Johansson et al., 1995; 
Rummler e Brache, 1994, como citado em Villela, 2000, p. xli). 

A partir daí, a base de conhecimento gerada influencia as áreas organizacionais em 

todos os seus níveis: atendimento, finanças, recursos humanos, tratamento etc., de 

modo a criar desenvolvimento gerencial eficaz por meio de sistemas de informações. 

Neste sentido, Alemão, Chaves e Ramos (2009) afirmam que o custeio e 

mapeamento dos processos hospitalares de forma hierarquizada, com seus 

subprocessos e atividades constitutivas, ao ser evidenciado fornecem informações 

relevantes para um gerente de todas as áreas e níveis. Estas informações 

devidamente documentadas e registradas ganham importância ao possibilitar a 

documentação histórica da organização, baseada nas experiências. Como cada 

processo é dividido em unidades básicas, todo o fluxo de trabalho da organização é 

estruturado na forma de atividades que são desvinculadas dos setores onde são 

realizadas, principalmente porque os processos não se limitam a determinados 

departamentos ou “respeitam” as fronteiras departamentais. Gonçalves et al. 

(1998, p. 4) destacam que “as informações, tomadas em separado ou em conjunto 

com outras, são a base da vantagem competitiva e produtiva de todas as 

organizações”. 
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3.7 Gestão da qualidade na administração hospitalar 

Com o surgimento do tema Qualidade nas décadas de 1980 e 1990 devido à 

preocupação das organizações em se tornarem cada vez mais competitivas, 

surgiram os primeiros ensaios com estudiosos como Mishikawa (1990, como citado 

em Ferreira, 2007, p. 16) que definiu o tema como “um sistema onde se produz, 

economicamente, coisas ou serviços que atendem às exigências dos 

consumidores”. 

Conforme Ferreira (2007, p. 20) no tocante à Administração Hospitalar, este 

tem sido o objetivo dos órgãos que fiscalizam e avaliam serviços de saúde. O 
modelo atualmente aceito para avaliação pela Vigilância Sanitária e pela 
Organização Nacional de Acreditação – ONA, é baseado na tríade de 
Donabedian (1978), abrangendo os seguintes aspectos: 

a) estrutura, se refere às características relativamente estáveis, como 
condições físicas, organizacionais, equipamentos, recursos humanos; 

b) processo, é o conjunto de atividade desenvolvidas nas relações de 
produção em geral e, no caso de serviços de saúde, entre profissionais e 
pacientes e resultado. Obtenção das características desejáveis dos produtos 
ou serviços, sem erros, imperfeições ou nocividade; 

c) melhoria do meio ambiente e trabalho, ou mudanças obtidas no estado dos 
pacientes ou quadro sanitário, que podem ser atribuídas ao cuidado 
consumido ou tecnologias introduzidas. 

Em outras palavras, trata-se das condições estruturais que permitem práticas de 

avaliação e, a partir daí, favorecem dados aos processos que definem as práticas a 

partir da mensuração dos resultados. De forma diferenciada, surgiram as primeiras 

ponderações deste mesmo autor, dizendo que qualidade nos serviços de saúde 

consiste na obtenção dos maiores benefícios, com os menores riscos para o 

paciente e ao menor custo. 
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A Figura 5 ilustra o quadro conceitual de Donabedian: 

 

Figura 5 

Tríade da Tipologia de avaliação dos serviços de saúde 

Fonte: Elaborado a partir de Planejamento em Saúde. Módulo 1. Integralidade na atenção à 
saúde. p. 8. UFMS - EAD. Secretaria Especial de Educação à distância e formação de 

professores. Pós-Graduação em Atenção Básica em Saúde da Família. Recuperado de 
http://virtual.ufms.br/objetos/Unidade2/obj-un2-mod1/8.html. 

Segundo o autor, para cada componente há um conjunto de indicadores que 

descrevem a realidade. Tais indicadores, do ponto de vista estatístico, possuem 

características como: exatidão (apresentar as mínimas possibilidades de erro, 

sempre que registrado); confiabilidade (referente ao fato de diversos pesquisadores 

obterem as mesmas medidas quando frente ao mesmo evento, não variando entre 

observadores; quanto mais quantitativa a definição operacional do indicador, maior o 

grau de reprodutibilidade); simplicidade (seus registros e medidas devem apresentar 

poucas dificuldades); pertinência (estar efetivamente correlacionado ao problema 

que examina); validade (medir efetivamente o fenômeno ou critério que está sendo 

examinado); sensibilidade (detectar as variações no comportamento do fenômeno 

que examina). 

Para Donabedian (1979, como citado em Nunes, Flausino, Silva & Mello, 2014, 

p. 453), avaliar a qualidade “é graduar o sucesso das profissões da saúde, em se 

autogovernarem, de modo a impedir a exploração ou a incompetência, sendo o 

objetivo de sua monitoração, exercer vigilância contínua, para que desvios dos pa-

drões possam ser detectados e corrigidos precocemente”. 

http://virtual.ufms.br/objetos/Unidade2/obj-un2-mod1/8.html
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Assim no contexto dessa definição, enquadra-se a avaliação das equipes de 
assistência à saúde. Para Takeda (2004), a finalidade da avaliação dos 
serviços de saúde é aumentar a qualidade dispensada pelas equipes, 
podendo ser utilizada para receber e incorporar a experiência de quem está 
executando as ações, aperfeiçoar as atividades, motivar a equipe, aferir o 
nível de satisfação da população e analisar a competência e o compromisso 
dos executores da ação, além de medir a capacidade do serviço de 
comportar atividades de ensino. Por tais definições, infere-se que há 
consenso de que avaliação e qualidade são campos estreitamente 
relacionados, entendendo-se que para conhecer a qualidade ou para me-
lhorá-la é necessário avaliá-la (Nunes et al., 2014, p. 453). 

Desta forma, 

A Gestão Hospitalar, por si só, constitui um dos maiores desafios da 
administração. Há uma rede distinta de serviços - hotelaria, laboratório, 
farmácia, imaginologia, manutenção de equipamentos, esterilização de 
materiais, nutrição e dietética, dentre outros – que precisam interagir de forma 
harmônica, por meio de processos multiprofissionais e interdisciplinares, para 
dar sustentação e segurança à prestação de assistência no âmbito hospitalar 
(FHEMIG, 2009, p. 3). 

O produto deste processo é o cuidado ao paciente, que exige uma atenção a ser 

considerada além do enfoque puro desta definição, baseado no atendimento da 

atenção individualizada, levando-se em conta todas as peculiaridades e 

subjetividades envolvidas no processo de diagnóstico clínico. 

A necessidade de se mensurar a qualidade dos serviços de saúde é inquestionável 

para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das 

atividades desenvolvidas, sendo o foco dos resultados os processos e a estrutura 

necessária ou utilizada, bem como as influências e repercussões promovidas no 

meio ambiente. Para isto deve-se atentar à complexidade das instituições 

hospitalares, suas peculiaridades inerentes aos programas, serviços, influências 

internas e externas, condições de trabalho sob pressão por parte dos pacientes, 

fornecedores e profissionais. 

Um contraponto importante faz Bittar (2001, p. 24) à tríade proposta anteriormente, 

no sentido de não manter uma rigidez deste modelo, mas sim uma flexibilização com 

adaptações próprias de modo a procurar, “dentre indicadores de estrutura, 

processos e resultados aqueles relativos ao meio externo ou ambiente, com um 

conjunto que expresse quantidade e qualidade que melhor atenda às necessidades 
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em termos de uma administração efetiva, eficaz e eficiente com qualidade e 

produtividade”. Vale ainda ressaltar a necessidade de uma “racionalização da oferta 

de cuidados, visando uma melhora permanente e uma integração harmônica das 

áreas médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial, ensino e 

pesquisa que certamente serão benéficas ao paciente e à comunidade” 

(Bittar, 2000). 

Para se obter bons resultados quanto à qualidade do processo hospitalar, o mesmo 

autor (Bittar, 2001) pondera algumas atitudes básicas no sentido de redução dos 

custos e índices de morbidade: 

• definição de um sistema de informações que possibilite, em tempo real, 
coletar e trabalhar dados que permitam conhecer variáveis externas (do meio 
ambiente) e internas (institucionais) que facilitem o planejamento, 
organização, coordenação/direção e avaliação/controle de programas e 
serviços de promoção da saúde, prevenção da doença, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, ensino e pesquisa. Inclui-se neste sistema a 
pesquisa de opinião com clientes, pacientes, fornecedores, funcionários, 
médicos e visitantes; 

• estrutura física, organizacional e material adequada ao desenvolvimento de 
programas e serviços baseados nas necessidades locais e regionais; 

• normalização de todas as áreas e subáreas da instituição, inclusive com 
montagem de protocolos clínicos devidamente documentados e arquivados 
em resumos e processos implementados de acordo com documentação; 

• recursos humanos selecionados para desempenho de tarefas no ambiente 
hospitalar, motivados e capacitados através de investimento em treinamento 
comportamental e técnico constante, procurando mostrar a visão global de 
toda instituição, fazendo-se da equipe a mais harmônica possível. 
Desenvolvimento de líderes comprometidos com a qualidade. Participação 
efetiva do corpo clínico. Profissionalização da gerência. Criação de canais de 
comunicação; 

• padronização de materiais permanentes, material de consumo, 
medicamentos, impressos e processos; 

• revisão ágil e constante dos processos já que a rápida evolução tecnológica 
assim o exige. Inovação e criatividade gerencial, tecnológica e estrutural 
como metas. 

Assim, neste momento crítico em que se encontram os serviços de saúde em todo o 

Brasil e, no Estado de Minas Gerais, a implantação e manutenção dos processos de 
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qualidade reveste-se de grande importância à medida que proporcionarão uma 

melhora nos indicadores de custos e de morbimortalidade, atingindo uma maior 

parcela da população com maior satisfação a usuários e provedores de cuidados. 

3.8 Histórico da trilha para a acreditação hospitalar 

No início dos anos 1990, a Federação Latino-Americana de Hospitais, preocupada 

com a qualidade da Assistência Médico-Hospitalar, desenvolveu um Manual para 

orientar a criação de um Sistema de Acreditação. Nesse manual foram relatadas 

experiências bem sucedidas de alguns países pioneiros em processos de 

acreditação, dentre os quais se destacam: Estados Unidos, Canadá e Austrália. 

Em 1995 o Ministério da Saúde criou o Programa de Garantia e Aprimoramento da 

Qualidade em Saúde (PGAQS) que envolveu a criação da Comissão Nacional de 

Qualidade e Produtividade. Participaram representantes de provedores de serviços 

da classe médica, órgãos técnicos relacionados ao controle de qualidade e 

representantes dos usuários dos serviços de saúde. Essa comissão iniciou o 

levantamento de Manuais de Acreditação utilizados no exterior – Estados Unidos, 

Canadá, Espanha (Catalunha), Inglaterra e outros, além de manuais que 

começavam a ser utilizados no Brasil. Foi elaborado o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade (PBQP), com o objetivo de definir as diretrizes para a 

implantação de um processo de certificação de hospitais identificado como 

Acreditação Hospitalar. 

Em 1998 foi divulgado o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar (Ministério da 

Saúde, 2002), criado a partir de uma edição da Organização Pan-Americana da 

Saúde - OPAS e de experiências estaduais. Devido à necessidade da existência de 

regras, normas e procedimentos relacionados a um sistema de avaliação para a 

certificação foi criada, em 1999, a ONA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos e de interesse coletivo, com área de atuação nacional, objetivando a 

implantação do processo de acreditação. Sua missão é incentivar o setor saúde para 

o aprimoramento da gestão e da qualidade da assistência, por meio do 

desenvolvimento e evolução de um sistema de acreditação (ONA, 1999). Assim, 
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deu-se início à implantação das normas técnicas, o credenciamento de instituições 

acreditadoras, código de ética e qualificação e capacitação de avaliadores. 

Importante se faz ressaltar que o processo de Certificação dos Hospitais de Ensino, 

iniciado em 2004 por meio do Ministério da Saúde, com a publicação da primeira 

portaria que definiu o Programa de Certificação dos Hospitais de Ensino, a Portaria 

Interministerial nº 1.000 MS/MEC, de 15 de abril de 2004 e, posteriormente, com a 

Portaria Interministerial nº 2.400 MS/MEC, de 02 de outubro de 2007. Após um 

amplo debate por meio de grupos de discussão e diálogos entre as entidades afins 

foi publicada a Portaria Interministerial nº 285 MS/MEC, de 24 de março de 2015, 

que redefiniu o Programa Interministerial de Certificação dos Hospitais de Ensino. 

Sua publicação foi um passo fundamental no enfrentamento do desafio de 

qualificação e evolução do Programa de Certificação de Hospitais de Ensino. Além 

de aprimorar os requisitos exigidos para a Certificação dos Hospitais de Ensino em 

relação à Portaria anterior, trouxe inovações ao processo de avaliação dos Hospitais 

de Ensino e ao Programa em si. A operacionalização e instrumentalização do que 

ela estabeleceu foi iniciada logo após a sua publicação. 

Não obstante todas as medidas anteriormente relatadas, não ocorreu o andamento 

das ações de operacionalização, não houve permanência nem continuidade de 

ações que permitissem operacionalizá-las durante o ano de 2016. Tal fato decorreu 

do contexto de restrição orçamentária e mudanças de gestão em que se 

encontravam imersos os Ministérios da Saúde e da Educação. Um importante fato a 

ser mencionado é a descontinuidade das reuniões da Comissão Interministerial de 

Hospitais de Ensino, formada por membros residentes em estados diferentes do 

Distrito Federal, sendo o último a sede das reuniões da Comissão. 

Os aprimoramentos que se fazem necessários para o alcance dos objetivos do 

Programa têm sido um grande desafio. Trata-se de um debate presente nas 

agendas de saúde dos três níveis de governo e que repercute de forma concreta na 

organização do sistema de saúde, sua formação e do incremento da pesquisa. 

Conforme dados da Agência Nacional de Saúde – ANS, existem atualmente 204 

Hospitais de Ensino certificados pelo MEC e MS, atendidas as prerrogativas da 
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Portaria Interministerial nº 2.400 MS/MEC, de 02 de outubro de 2007. Os Hospitais 

de Ensino estão distribuídos em 23 Unidades Federadas e 82 municípios (Figura 6). 

 

Figura 6 

Total de Hospitais Certificados de 2004 a 2016 

Fonte: Ministério da Saúde (2016). Relatório de Gestão: Exercício de 2016. Secretaria de 

Atenção à Saúde. p. 170. Brasília, DF. 

O movimento de Acreditação de Serviços de Saúde se justifica pelo fato de que o 

programa de garantia da qualidade retrata o interesse em investir na qualidade dos 

seus serviços. É essencial que um programa de acreditação inclua o país como um 

todo e que seja institucionalizado como parte do processo de avaliação, que se 

implante um mecanismo de garantia da qualidade. 

Esses programas, além de incluir todos os hospitais do país no processo de 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde, também aumentam o nível dos 

debates sobre políticas dos sistemas dentro dos hospitais, causando uma 

acumulação de informações que podem ser utilizadas no campo da pesquisa dos 

serviços de saúde. Destacam-se, ainda, os benefícios epistemológicos e a 

contribuição na difusão de conhecimentos no país a respeito de ideias positivas 

sobre a prática clínica e sua administração. 

Os programas de acreditação hospitalar avaliam a estrutura, os processos e as 

melhorias dos serviços. No Brasil a ONA dividiu os Hospitais Acreditados em três 

níveis: 
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 Nível 1, aqueles com avaliação positiva da estrutura; 

 Nível 2, com avaliação satisfatória dos processos e 

 Nível 3 com avaliação satisfatória de melhorias. 

Para que uma organização alcance o Nível 3 é necessário atender a todos os 

requisitos previstos nos níveis 1 e 2 e, assim por diante. 

A busca pela qualidade gerencial é instrumentalizada pela busca da qualidade dos 

processos em termos de itens de controle e de verificação automatizados e não 

automatizados nos serviços assistenciais. A prática do “nem mais caro e nem mais 

barato, mas o adequado com qualidade” (Gonçalves et al., 2010, p. 78) objetiva o 

trabalho do Modelo de Gestão FHEMIG, por meio da Gestão Hospitalar. É a 

expressão correta do “Melhor Valor pelo Dinheiro (Best Value for Money)”, já 

relatado anteriormente (Gonçalves et al., 2010, p. 78). 

Ações como padronização e mudança cultural são merecedores de ênfase especial 

por sua relevância na determinação da qualidade da Gestão Hospitalar e devem, 

consequentemente, ser descritas de forma mais cuidadosa. O conceito de 

padronizar pode ser obtido em literatura da área de Ciências Sociais Aplicadas, de 

Organização e Métodos e de Qualidade Total e seu Gerenciamento (Mintzberg, 

2010). No último caso destaca-se o gerenciamento da rotina e melhoria contínua dos 

processos. Processo também é um conceito importante e, a literatura já citada o 

define por meio de uma abordagem técnica que constitui o conhecido ciclo 

constituído de Entrada-Transformação-Saída e feedback (O’Brien, 2002). Nessa 

abordagem o homem é praticamente disciplinado pelo processo. Mais importante no 

meio hospitalar é a introdução da perspectiva social, ou seja, do homem como 

agente que interfere e aprende com o processo. O homem deixa de ser agente 

passivo e passa a ser ativo no processo assumindo o feed-forward do ciclo e 

responsável pelo padrão. 

Para se padronizar faz-se necessário o entendimento dos processos. À medida que 

se padronizam os processos de prestação de serviços e produção de bens atinge-se 

o patamar de domínio tecnológico. Este, por sua vez, deve ser entendido como a 

habilidade de se repetir os processos padronizados obtendo-se sempre o mesmo 

resultado. Em suma, atinge-se uma baixa variabilidade dos processos. Na prestação 
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de serviços hospitalares ou do cuidado hospitalar, deve-se respeitar a ideia como 

sendo de uma “meta móvel”, ou seja, de aproximações sucessivas. 

Tendo como objetivo a padronização, a Gestão Hospitalar da FHEMIG promoveu 

Oficinas de Custos, mediante um estudo multicaso que utilizou o método qualitativo 

de Grupo de Foco (focus group). Este trabalho pretendeu homogeneizar as saídas, 

entradas e processos principais dos Centros de Custos de maior relevância 

estratégica na FHEMIG, de forma a padronizar informações válidas para toda Rede, 

respeitando as expressões particulares utilizadas nas diversas UAS. Adicionalmente, 

o estudo visou o alinhamento do conhecimento e da linguagem de custos para todos 

os envolvidos, a divulgação da cultura de custos na Rede, possibilitando ganhos 

sinérgicos e a divulgação de práticas a serem aplicadas e padronizadas entre as 

Unidades. 

Além das ações de padronização efetuadas na FHEMIG, a mudança cultural sobre a 

utilização dos custos como metainformação é evidenciada na análise dos relatórios 

gerados pelos sistemas informatizados de custos e Oficinas de Custos. Esta ação 

tem sido um ponto de reflexão e de busca do desestigmatizar os custos como 

ferramenta trivial de corte de recursos. A percepção de que a utilização das 

informações de custos objetiva o entendimento do “como”, “onde” e “porque” estão 

sendo consumidos os recursos, levou a um gerenciamento destes recursos com 

mais qualidade. 

É possível, assim, ainda alinhar as ações de outros projetos da FHEMIG – 

Acreditação Hospitalar, Gerenciamento Estratégico de Resultados, Política de 

Pesquisa, Protocolos Clínicos, Informatização de Prontuários Médicos – de forma a 

integrar iniciativas anteriormente isoladas em um trabalho conjunto na busca do 

objetivo maior da Instituição, que é prestar serviços com qualidade e segurança aos 

seus usuários. 

Do ponto de vista cultural há que se ressaltar que o fato de gerar metainformação 

custos provocou uma necessária integração entre as diversas áreas das UAS. É a 

concretização da abordagem do “cliente interno”. Ao se dar conta que os recursos 

são repassados internamente, os gestores das diversas áreas se vêem impelidos a 
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negociar melhores serviços prestados entre si a custos mais coerentes e com 

qualidade. 

Devido às características específicas dos hospitais e em decorrência do atual 

ambiente competitivo, os governos federal, estadual e local, as financiadoras e, até 

mesmo, alguns grupos de consumidores de diversos países encontram-se 

especialmente preocupados com o aumento crescente dos gastos com serviços de 

saúde e seu aparente baixo nível de eficiência (Fournier e Mitchell, 1992). De acordo 

com Camacho e Rocha (2008), as operadoras de planos de saúde detêm forte poder 

de negociação perante os hospitais. Tais operadoras exercem influência sobre os 

preços dos serviços médico-hospitalares, o que, ao longo do tempo, tende a reduzir 

a rentabilidade dos hospitais e a comprometer a qualidade dos serviços. Ademais, 

os hospitais têm enfrentado dificuldades em definir os preços dos serviços, uma vez 

que não possuem controle adequado dos custos incorridos e dos recursos 

consumidos na prestação desses (Raimundini, 2003). 

O processo de gestão de um hospital, desde o planejamento estratégico, passando 

pelos planos de ação, orçamentos, avaliação de desempenho dessas ações e 

consequente correções no planejamento, depende de um sistema de controle 

gerencial (Machado e Kuchenbecker, 2007). Para as organizações da área da 

saúde, estima-se que 30% do dinheiro investido é consumido com desperdícios, 

retrabalho, ineficiência e complexidade excessiva dos processos (Borba, 2006). 

Nesse contexto, observa-se que a implantação de sistemas de gestão de custos 

focados no controle e na produtividade assistencial podem orientar as organizações 

hospitalares a desenvolverem uma visão estratégica em relação aos seus custos 

(Bernet, Rosko, & Valdmanis, 2008). 
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4 Metodologia 

Este capítulo detalha a sequência dos procedimentos metodológicos caracterizando 

a pesquisa, apresenta a unidade de análise e de observação, os procedimentos de 

coleta de dados e de análise quantitativa e qualitativa dos resultados. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Quanto aos fins, o presente estudo pode ser considerado como Descritivo e 

Exploratório. 

A classificação como Descritivo se deve ao fato de que o seu propósito foi o de 

abranger as características de determinada situação. Segundo Vergara (1998), “a 

pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno”. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal. Por outro lado, Sampieri, Collado e Lucio (2013), 

afirmam que esta modalidade de pesquisa tem por objetivo coletar informações e 

evidenciar as dimensões do problema de pesquisa investigado, porém estes três 

autores entendem que há necessidade de identificar e descrever os eventos, as 

características e os fenômenos ocorridos com determinada população. 

Quanto à classificação Exploratória da pesquisa, Mattar (1999, como citado em 

Silva, 2010, p. 6) afirma que  

visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou 
problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é própria para os primeiros 
estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a 
compreensão dos fenômenos por parte do pesquisador são insuficientes ou 
inexistentes. 

A classificação se justifica nesta dissertação pelo fato de não existir ainda estudos 

analisando a dinâmica segundo a qual os servidores e gestores da FHEMIG 

percebem os impactos decorrentes da implantação do SIGH-CUSTOS. 
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4.2 Unidade de análise 

Para este estudo, a unidade de análise para aplicação e validação do modelo 

teórico-conceitual desenvolvido foi a FHEMIG, uma Fundação criada pelo Governo 

de Minas Gerais em 1977. Sua proposta é melhorar a assistência ao usuário do SUS 

através da articulação entre os hospitais mineiros da rede pública. Atualmente, seu 

escopo de trabalho destaca-se por sua eficiente gestão administrativa e o controle 

de diversas instituições de saúde em Minas Gerais. Hoje é considerada a maior rede 

de hospitais públicos da América Latina, mantendo 20 unidades que assistem à 

população, oferecendo serviços especializados de referência em consonância com a 

política estadual de saúde. 

Além de seus hospitais, a FHEMIG oferece estágios para estudantes de Psicologia e 

desenvolve programas de Residência Médica credenciados pelo Ministério da Saúde 

e Educação (MEC), com centenas de bolsas distribuídas entre as mais importantes 

áreas da Medicina. 

4.3 Unidade de observação 

A unidade de observação foi composta pelos setores diretamente ligados à 

assistência ao paciente das unidades hospitalares da FHEMIG, representados 

pelos servidores alocados em funções operacionais e gerenciais, 

compreendendo: 

1. Prontuário Atendimento; 

2. Enfermagem; 

3. Bloco Cirúrgico; 

4. Exames; 

5. Farmácia; 

6. Hotelaria; 

7. Custos; 

8. Gestão; 

9. CME; 

10. CCIH; 
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11. Faturamento; 

12. Protocolos Clínicos. 

As áreas elencadas concentram a atividade-fim da FHEMIG e, consequentemente, 

são consideradas como o maior gargalo das decisões gerenciais que afetam 

diretamente a prestação dos serviços públicos de saúde à população de Minas 

Gerais e de outros estados. 

4.4 Procedimentos de coleta de dados 

Em termos de procedimentos metodológicos para a coleta dos dados utilizou-se um 

Survey, que é um dos 14 tipos descritos por Figueiredo e assim definido por ele 

como a “obtenção de informações quanto à prevalência, distribuição e interrelação 

de variáveis no âmbito de uma população” (Figueiredo, 2004, p. 114). 

Bryman (1989, p. 104) também define: 

a pesquisa de survey implica a coleção de dados (...) em um número de 
unidades e geralmente em uma única conjuntura de tempo, com uma visão 
para coletar sistematicamente um conjunto de dados quantificáveis no que diz 
respeito a um número de variáveis que são então examinadas para discernir 
padrões de associação. 

 
Cabe ressaltar que o Survey, como método, exige grande planejamento do 

pesquisador e a necessidade do monitoramento durante a aplicação para que 

alguma ação de contorno seja tomada caso ocorra algum desvio em relação ao 

planejado. Babbie (1999, como citado em Martins e Ferreira, 2011, p. 11) atribui o 

uso deste método para “descobrir a distribuição de certos traços e atributos da 

população estudada, não se preocupando com o porquê da distribuição, e sim com o 

que ela é”. Assim, a aplicação de um survey no presente estudo teve como objetivo 

coletar, de forma padronizada, informações referentes à percepção dos servidores 

das unidades hospitalares da FHEMIG, a respeito dos impactos da implantação do 

SIGH-CUSTOS. A padronização do questionário permite, mediante o tratamento 

estatístico das respostas, descrever a distribuição do conjunto das percepções. 
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A coleta de dados ocorreu mediante aplicação de um questionário eletrônico na 

plataforma Google Docs®, extraindo, deste modo, informação intrínseca sobre as 

Unidades Hospitalares da FHEMIG distribuídas no Estado de Minas Gerais, como 

meio de maior contato com os dados da realidade local e suas peculiaridades 

(Cooper & Schindler, 2003). A construção do questionário contemplou afirmativas  

valoradas em uma Escala Likert, ou seja, respostas psicométricas usadas 

habitualmente em pesquisas de opinião. Ao responderem este tipo de questionário, 

os pesquisadores especificam seu nível de concordância com uma afirmação 

previamente definida. Em consonância com os ditames da ética na pesquisa, o 

questionário incorporou um termo de esclarecimento no qual se explicita os seus 

objetivos e os responsáveis pelo seu conteúdo, a saber: a mestranda e o professor 

orientador. 

A opção da presente pesquisa pelo meio digital decorreu dos seguintes fatores: 

a. disponibilidade dos endereços eletrônicos; 

b. economia financeira; 

c. maior agilidade no envio, recepção e processamento das respostas; 

d. envio de um número considerável de questionários, e posteriormente, 

facilidade de exportação dos dados para outras ferramentas e 

e. familiaridade do pesquisador com a tecnologia digital. 

O desenvolvimento do questionário para o presente estudo foi estribado no 

arcabouço extraído do referencial teórico. Neste sentido, a criação do instrumento de 

coleta de dados se fundamentou no exame de indicadores referentes a três 

dimensões que permitem caracterizar a efetividade do sistema implantado: Gestão 

da Informação, Gestão Estratégica de Custos e Gestão da Qualidade.  A Figura 7 

sintetiza o esquema metodológico que norteou a elaboração do questionário 

aplicado: 
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Figura 7 

As 3 dimensões de análise do SIGH-CUSTOS 

Fonte: a Autora. 
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Ao final do questionário foi disponibilizado um espaço para que o respondente 

pudesse expor a sua percepção sobre o SIGH-CUSTOS de um modo inteiramente 

livre. Com as informações coletadas, foi desenvolvida uma análise qualitativa 

bastante rica da percepção dos servidores e gestores no que se refere à dinâmica 

de funcionamento, à adequação dos processos internos e aos dificultadores para 

uma aferição adequada dos custos hospitalares. 

Como estratégia metodológica, utilizou-se o estudo de caso, que é uma categoria de 

pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Pode ser 

caracterizado como o estudo de uma entidade bem definida, como um programa, 

uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa 

conhecer o seu “como” e seus “porquês”, evidenciando sua unidade e identidade 

próprias. Kilpatrick (1988, como citado em Ponte, 1994, p. 4) complementa ainda 

que 

um estudo de caso não constitui, só por si, uma metodologia de investigação 
bem definida. Ele é essencialmente um design de investigação que pode ser 
conduzida no quadro de paradigmas metodológicos bem distintos, como o 
positivista, o interpretativo ou o crítico. 

Neste sentido, este trabalho propõe a reunião dos elementos que caracterizam a 

gestão da informação, gestão estratégica dos custos hospitalares e gestão da 

qualidade, no tocante aos seus aspectos metodológicos, como forma de trazer 

subsídios que atendam aos anseios aqui propostos. 
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5 Análise dos Resultados 

Neste item, procedeu-se a uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados, 

detalhando como foi alcançado cada um dos objetivos específicos estabelecidos 

nessa pesquisa. 

O esquema metodológico que mostra as três dimensões de análise e seus 

respectivos indicadores, Figura 8, extraídos do referencial teórico-conceitual, atende 

ao primeiro objetivo específico desta dissertação. 
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Figura 8 

Dimensões de análise e indicadores do SIGH-CUSTOS 

Fonte: a Autora. 

5.1 Tratamento e análise estatística dos dados 

O primeiro procedimento metodológico consistiu no exame do perfil da amostra com 

o objetivo de verificar como os respondentes se distribuíram pelos diversos setores 

da FHEMIG e pelas diversas unidades hospitalares.  

Na sequência, examinou-se a consistência da escala Likert que foi construída com 

base no referencial teórico apresentado.  

Em seguida, por meio do teste não-paramétrico de Friedman analisou-se a 

existência de possível diferença significativa de percepção dos servidores e gestores 

da FHEMIG ao considerar-se as três dimensões segundo as quais o SIGH-CUSTOS 

foi estudado, a saber: Gestão da Informação, Gestão da Qualidade e Gestão de 

Custos. 

Um quarto aspecto analisado foi o da existência de uma possível associação entre 

cada dimensão do modelo conceitual e os diversos setores da FHEMIG, bem como 

as unidades hospitalares estudadas. 
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5.1.1 Perfil da amostra utilizada 

O Survey (Apêndice A) utilizado para a coleta de dados é composto por 12 

afirmativas que representam os indicadores referentes às três dimensões de análise 

da dinâmica do SIGH-CUSTOS. Foi realizado com 159 servidores da FHEMIG, dos 

quais 17 atuam no Bloco Cirúrgico (10,7%), 16 na Enfermagem (10,1%), 16 na 

Farmácia (10,1%) e 15 na área de Custos (9,4%). A Figura 9 ilustra a distribuição 

completa da amostra nos diversos setores assistenciais. 

 

Figura 9 

Distribuição total do perfil da amostra nos setores assistenciais da FHEMIG 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Em termos das unidades hospitalares consideradas, a maior representação foi do 

HRAD (11,9%) seguida do HJK (10,7%), CMT (10,1%) e Hospital João XXIII 

(9,43%). A distribuição completa da amostra entre todas as unidades pesquisadas 

encontra-se na Tabela 6: 
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Tabela 6 

Distribuição da amostra segundo a unidade hospitalar da pesquisa 

UNIDADE HOSPITALAR n % 

CHPB 13 8,18 

CMT 16 10,06 

HAC 8 5,03 

HEM 8 5,03 

HGV 6 3,77 

HIJPII 9 5,66 

HJK 17 10,69 

HJXXIII 15 9,43 

HMAL 6 3,77 

HRAD 19 11,95 

HRB 12 7,55 

HRJP 12 7,55 

IRS 9 5,66 

MOV 9 5,66 

Total 159 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

5.1.2 Análise da consistência interna da escala utilizada 

O estudo da fidedignidade da escala utilizada no questionário aplicado para captar a 

percepção de cada uma das três dimensões extraídas do referencial teórico foi 

realizado com a utilização do Coeficiente Alfa de Cronbach, largamente utilizado 

pela Academia (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2005). 

 

A Tabela 7 apresenta uma síntese dos dados obtidos com a amostra trabalhada. Os 

valores encontrados mostram que o instrumento de medida utilizado (questionário) é 

confiável, uma vez que os valores do Coeficiente Alfa de Cronbach (α) são 

superiores ao valor mínimo normalmente recomendado em torno de 0,6 (Malhotra, 

2001). Esta análise de resultados atende ao segundo objetivo específico 

estabelecido. 
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Tabela 7 

Dimensões iniciais da pesquisa 

Questões Dimensões Variáveis 
Alfa de 

Crombach 

Alfa de 
Crombach 

se Item 
Deletado 

1 

Gestão da 
Informação 

O Sistema fornece informações 
com o nível de precisão que 
necessito (sintéticas em alguns 
casos e detalhadas em outros) 

0,876 

0,862 

5 

Os envolvidos na 
operacionalização do sistema 
estão comprometidos com sua 
relevância e funcionalidade 

0,818 

6 

As informações disponíveis no 
Sistema ou os relatórios 
necessitam passar por diversas 
outras áreas ou pessoas antes de 
chegar até mim 

0,842 

7 
O SIGH fornece informações 
adequadas à tomada de decisão 
de minha gerência 

0,840 

8 

Gestão de 
Custos 

Em termos financeiros, o sistema 
permitiu um melhor 
aproveitamento dos recursos no 
setor 

0,951 

0,935 

9 

As informações geradas pelo 
sistema facilitaram a tomada de 
decisões, a partir da mensuração 
dos custos 

0,925 

10 

Enxergo o sistema como 
relevante, no tocante à gestão dos 
materiais, humanos, financeiros e 
patrimoniais 

0,946 

11 

Os relatórios produzidos pelo 
sistema permitem dimensionar os 
custos e o correto aporte dos 
recursos financeiros da Unidade 

0,937 

2 

Gestão da 
Qualidade 

Há o compartilhamento de 
dificuldades e soluções em equipe 

0,890 

0,856 

3 

O SIGH permite fácil operação e 
fornece informações 
padronizadas, de fácil leitura e 
interpretação 

0,881 

4 
Os dados gerados pelo sistema 
produzem informações relevantes 
para o Setor/Unidade 

0,861 

12 

Houve situação em que a análise 
de indicadores produzida pelo 
sistema gerou novos 
conhecimentos 

0,835 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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5.1.3 Análise da importância das dimensões e indicadores do modelo 

Neste caso, utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman, que permite uma 

comparação de dados amostrais relacionados e obtidos mediante uma atribuição de 

postos como ocorre na escala Likert utilizada nesta dissertação (Spector, 1992). Na 

aplicação deste tipo de teste, o mesmo respondente fornece mais de uma 

informação que, no presente caso, refere-se aos escores atribuídos a cada 

indicador.  

Inicialmente, por meio do teste de Friedman, verificou-se se há diferença significativa 

entre as dimensões sobre a análise da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS e 

também se esta diferença existe entre os indicadores ao considerar cada dimensão 

individualmente. Quando a hipótese básica – não há diferença significativa entre as 

dimensões ou entre os indicadores de uma mesma dimensão – é rejeitada procede-

se, ainda, ao teste de comparações múltiplas para identificar as diferenças entre 

pares de dimensões ou de indicadores. As Tabelas 8 a 11 mostram os resultados 

fornecidos pelo pacote estatístico SPSS. Comparando-se a probabilidade de 

significância calculada (P-valor) com um nível de significância de 5%, ou até mesmo 

de 1%, foram obtidas as seguintes conclusões: 

a) A dimensão que impacta menos a análise da efetividade do Sistema SIGH-

CUSTOS da instituição pesquisada é a Gestão da Informação (Tabela 8); 

b) A dimensão Gestão da Informação é mais impactado pelo indicador – O 

SIGH fornece informações adequadas à tomada de decisão de minha 

gerência (Tabela 9) embora não existe diferença estatística entre os 

demais pertencentes a esta dimensão; 

c) A dimensão Gestão de Custos apresentou a mesma importância para cada 

questão pertencente a este dimensão. (Tabela 10) e 

d) A dimensão Gestão da Qualidade apresentou a mesma importância para 

cada questão pertencente a este dimensão. (Tabela 11). 

 

A análise procedente atende ao terceiro objetivo específico desta dissertação que 

consiste em identificar os impactos dos indicadores sobre as dimensões do modelo 
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teórico utilizado, mostrando quais são as dimensões mais importantes nas 

percepções dos públicos consultados. 

Tabela 8 

Caracterização da amostra total, segundo as três dimensões, sobre a análise da 
efetividade sobre o Sistema SIGH-CUSTOS 

Dimensões 
Medidas Descritivas 

P-valor Conclusão 
Média DP 1Q Mediana 3Q 

Gestão de Informação 2,81 1,00 2,00 2,75 3,75 0,003** GC=GQ>GI 

Gestão de Custos 2,91 1,08 2,00 2,75 4,00 
  

Gestão da Qualidade 2,93 1,07 2,00 2,75 4,00     

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Notas: 
– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01 ** (nível de confiança de 99,0%). 

Tabela 9 

Caracterização da amostra total, segundo os indicadores de “Gestão da Informação” 

Gestão de Informação 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

O Sistema fornece informações com o 
nível de precisão que necessito (sintéticas 
em alguns casos e detalhadas em outros) 

2,72 1,10 2,00 2,00 4,00 0,091 

Os envolvidos na operacionalização do 
sistema estão comprometidos com sua 
relevância e funcionalidade 

2,83 1,17 2,00 2,00 4,00 
 

As informações disponíveis no Sistema ou 
os relatórios necessitam passar por 
diversas outras áreas ou pessoas antes 
de chegar até mim 

2,75 1,24 2,00 2,00 4,00 
 

O SIGH fornece informações adequadas à 
tomada de decisão de minha gerência 

2,95 1,11 2,00 3,00 4,00 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
Notas: 
– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01 ** (nível de confiança de 99,0%). 
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Tabela 10 

Caracterização da amostra total, segundo os indicadores de “Gestão de Custos” 

Gestão de Custos 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Em termos financeiros, o sistema permitiu 
um melhor aproveitamento dos recursos 
no setor 

2,88 1,13 2,00 3,00 4,00 0,144 

As informações geradas pelo sistema 
facilitaram a tomada de decisões, a partir 
da mensuração dos custos 

2,85 1,11 2,00 3,00 4,00   

Enxergo o sistema como relevante, no 
tocante à gestão dos materiais, humanos, 
financeiros e patrimoniais 

2,97 1,20 2,00 3,00 4,00   

Os relatórios produzidos pelo sistema 
permitem dimensionar os custos e o 
correto aporte dos recursos financeiros da 
Unidade 

2,92 1,19 2,00 3,00 4,00   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Notas: 
– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01 ** (nível de confiança de 99,0%). 

Tabela 11 

Caracterização da amostra total, segundo os indicadores de “Gestão da Qualidade” 

Gestão da Qualidade 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Há o compartilhamento de dificuldades e 
soluções em equipe 

2,89 1,25 2,00 3,00 4,00 0,630 

O SIGH permite fácil operação e fornece 
informações padronizadas, de fácil leitura 
e interpretação 

3,03 1,28 2,00 3,00 4,00   

Os dados gerados pelo sistema produzem 
informações relevantes para o 
Setor/Unidade 

2,95 1,16 2,00 3,00 4,00   

Houve situação em que a análise de 
indicadores produzida pelo sistema gerou 
novos conhecimentos 

2,85 1,25 2,00 3,00 4,00   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Notas: 
– As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman. 
– Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
– Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01 ** (nível de confiança de 99,0%). 
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5.1.4 Análise da associação entre os setores internos, as unidades 

hospitalares e cada uma das dimensões do modelo de análise 

A ferramenta utilizada neste caso foi o teste Kruskall-Wallis, buscando identificar 

quais variáveis eram estatisticamente significantes para diferenciar esses grupos. 

Essa seção, que atende ao quarto objetivo específico, é dividida em duas, sendo 

que a primeira subseção apresenta os resultados da análise da associação das 

dimensões com os setores internos; a segunda subseção apresenta os resultados 

da analise de associação entre indicadores e as unidades hospitalares. 

5.1.4.1 Análise da influência dos setores internos sobre as Dimensões na percepção 

da efetividade do SIGH-CUSTOS 

Quanto ao relacionamento entre as dimensões de análise da efetividade do Sistema 

SIGH-CUSTOS e os setores internos, não foi identificado nenhum tipo de 

associação, pois o teste estatístico apresentou um p-valor maior que 5%, Tabela 12.  

Isto significa que, em cada dimensão considerada, não se observou mudança 

significativa na percepção do impacto da implantação do SIGH-CUSTOS quando se 

considera diferentes setores internos (Tabela 12). 
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Tabela 12 
Avaliação dos escores referentes às dimensões de análise da efetividade do 
Sistema SIGH-CUSTOS por Setores Internos 

Dimensões 
Setores 
Internos 

Medidas Descritivas 
P-valor 

Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Gestão da 
Informação 

Bloco Cirúrgico 2,87 1,00 2,00 3,00 3,88 0,329 

CCIH 2,86 1,05 2,00 3,00 3,88 

 CME 2,88 0,93 2,00 2,88 3,56 

 Custos 2,42 0,74 2,00 2,00 2,75 

 Enfermagem 3,19 1,10 2,00 3,63 4,00 

 Exames 2,39 0,85 2,00 2,00 3,06 

 Farmácia 3,41 1,15 2,00 3,75 4,00 

 Faturamento 2,63 0,93 2,00 2,38 3,44 

 Gestão 2,71 0,82 2,00 2,38 3,44 

 Hotelaria 2,96 0,95 2,00 3,00 4,00 

 Prontuário Atendimento 2,57 1,26 1,25 2,67 3,50 
 Protocolos Clínicos 2,73 0,82 2,00 2,50 3,56 
 

Gestão de 
Custos 

Bloco Cirúrgico 3,12 0,94 2,38 3,00 4,00 0,571 

CCIH 2,89 1,27 1,50 3,00 4,00 

 CME 3,03 0,99 2,00 3,13 3,88 

 Custos 2,73 1,21 2,00 2,00 3,50 

 Enfermagem 3,16 1,24 2,00 3,38 4,00 

 Exames 2,41 0,87 2,00 2,00 3,06 

 Farmácia 3,34 1,20 2,00 3,63 4,00 

 Faturamento 2,65 1,02 2,00 2,25 3,81 

 Gestão 2,75 1,06 2,00 2,00 3,81 

 Hotelaria 2,94 0,94 2,00 2,75 4,00 

 Prontuário Atendimento 2,67 1,21 1,50 3,00 3,38 
 Protocolos Clínicos 3,09 0,97 2,00 3,46 4,00 

 

Gestão da 
Qualidade 

Bloco Cirúrgico 3,24 0,94 2,50 3,50 4,00 0,569 

CCIH 3,06 1,33 1,50 3,75 4,00 

 CME 3,13 1,02 2,00 3,25 3,94 

 Custos 2,80 1,04 2,00 2,50 4,00 

 Enfermagem 3,13 1,22 2,00 3,46 4,00 

 Exames 2,57 1,03 2,00 2,13 3,56 

 Farmácia 3,40 1,15 2,06 3,75 4,00 

 Faturamento 2,44 0,87 2,00 2,13 2,88 

 Gestão 2,63 0,74 2,00 2,38 3,19 

 Hotelaria 2,93 1,00 2,00 2,75 4,00 

 Prontuário Atendimento 2,82 1,37 1,50 2,75 4,00 
 Protocolos Clínicos 2,78 0,86 2,00 2,50 3,81   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. Notas: 
- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 
- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01 ** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível 
de confiança de 95%). 
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Procedendo-se ao mesmo tipo de análise em relação às unidades hospitalares 

(Tabela 13), verificou-se que, para a dimensão “Gestão da Qualidade” ocorre uma 

mudança significativa na percepção do impacto da implantação do SIGH-CUSTOS 

quando se muda de unidade hospitalar. Particularmente, o grupo de gestores nas 

unidades Hospital Juscelino Kubitschek (HJK), Hospital Maria Amélia Lins (HMAL) e 

Maternidade Odete Valadares (MOV) apresentam maior índice de concordância a 

respeito da eficácia do sistema do que aqueles gestores de outras unidades. 

Tabela 13 

Avaliação dos escores referentes às dimensões de análise da efetividade do 
Sistema SIGH-CUSTOS por Unidade Hospitalar 

Questões Unidade Hospitalar 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Gestão da 
Informação 

CHPB 3,13 1,13 2,00 3,75 4,00 0,197 

CMT 2,47 0,84 2,00 2,00 3,31 
 

HAC 2,78 0,62 2,31 2,75 3,00 
 

HEM 3,09 0,63 2,63 3,13 3,50 
 

HGV 2,79 1,10 1,88 2,50 4,06 
 

HIJPII 2,72 1,11 2,00 2,25 3,50 
 

HJK 3,37 0,98 3,00 3,50 4,00 
 

HJXXIII 2,75 1,30 1,75 2,00 4,00 
 

HMAL 3,08 0,75 2,38 3,13 3,81 
 

HRAD 2,63 1,02 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,27 0,82 1,56 2,50 2,94 
 

HRJP 2,75 1,36 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,57 0,77 2,00 2,25 3,25 
 

MOV 3,17 0,33 2,75 3,25 3,50 
 

Gestão de 
Custos 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,151 

CMT 2,56 1,03 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 3,27 0,65 3,00 3,25 3,92 
 

HEM 2,89 0,80 2,08 2,75 3,81 
 

HGV 3,04 0,68 2,56 3,00 3,63 
 

HIJPII 3,11 0,88 2,63 3,00 3,50 
 

HJK 3,60 1,07 3,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,67 1,31 1,75 2,00 4,00 
 

HMAL 2,88 1,00 1,75 3,00 3,69 
 

HRAD 2,53 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,65 1,35 1,63 2,38 3,44 
 

HRJP 2,77 1,43 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,72 1,00 2,00 3,00 3,63 
 

MOV 3,26 0,67 2,75 3,00 4,00 
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Gestão da 
Qualidade 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,026* 

CMT 2,53 0,96 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 3,31 0,62 2,56 3,63 3,75 
 

HEM 3,03 0,65 2,56 3,00 3,50 
 

HGV 2,96 1,07 1,92 2,92 4,06 
 

HIJPII 3,10 0,90 2,63 2,75 3,71 
 

HJK 3,43 1,02 2,75 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,92 1,47 1,75 2,25 4,00 
 

HMAL 3,67 0,74 3,19 4,00 4,06 
 

HRAD 2,54 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,19 0,92 1,50 2,00 3,19 
 

HRJP 2,67 1,44 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,80 0,86 2,13 2,67 3,63 
 

MOV 3,58 0,44 3,25 3,67 3,75   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Notas: 
- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 

- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
- Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0.01 ** (nível de confiança de 99%) e p-valor < 0.05 * (nível 
de confiança de 95%). 

5.1.4.2 Análise da influência das características profissionais nos indicadores de 

análise da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS 

Utilizando-se o mesmo tipo de teste (Kruskall-Wallis) procedeu-se, finalmente, a um 

exame da influência de cada um dos setores internos e de cada um dos doze 

indicadores de percepção da efetividade do SIGH-CUSTOS (Tabelas 14 a 18). 

O p-valor superior a 0,05 mostra que a mudança de setor interno não provoca 

impactos significativos sobre qualquer um dos dozes indicadores em quaisquer uma 

das três dimensões. 
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Tabela 14 

Avaliação dos escores referentes à dimensão “Gestão da Informação” quanto à 
análise da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS e os setores internos 

Questões 
GI 

Setores Internos 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

O Sistema 
fornece 

informações 
com o nível 
de precisão 

que 
necessito 
(sintéticas 
em alguns 

casos e 
detalhadas 
em outros) 

Bloco Cirúrgico 2,71 0,99 2,00 2,00 4,00 0,239 

CCIH 3,00 1,22 2,00 3,00 4,00 
 

CME 2,83 0,94 2,00 3,00 3,00 
 

Custos 2,36 1,22 1,75 2,00 3,25 
 

Enfermagem 3,00 1,10 2,00 2,50 4,00 
 

Exames 2,23 0,73 2,00 2,00 2,50 
 

Farmácia 3,20 1,26 2,00 3,00 4,00 
 

Faturamento 2,33 1,15 1,25 2,00 3,75 
 

Gestão 2,58 0,90 2,00 2,00 3,75 
 

Hotelaria 3,15 1,07 2,50 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,42 1,38 1,00 2,00 3,75 
 

Protocolos Clínicos 2,80 0,92 2,00 2,50 4,00 
 

Os 
envolvidos 

na 
operaciona-
lização do 
sistema 
estão 

comprometi-
dos com sua 
relevância e 

funciona-
lidade 

Bloco Cirúrgico 3,12 1,17 2,00 3,00 4,00 0,090 

CCIH 2,78 1,30 1,50 3,00 4,00 
 

CME 2,92 1,00 2,00 3,00 3,75 
 

Custos 2,33 1,11 2,00 2,00 4,00 
 

Enfermagem 3,27 1,28 2,00 4,00 4,00 
 

Exames 2,23 0,73 2,00 2,00 2,50 
 

Farmácia 3,50 1,21 2,00 4,00 4,75 
 

Faturamento 2,83 1,11 2,00 2,50 4,00 
 

Gestão 2,83 0,94 2,00 2,50 4,00 
 

Hotelaria 3,00 1,15 2,00 4,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,50 1,57 1,00 2,00 4,00 
 

Protocolos Clínicos 2,30 0,95 2,00 2,00 2,50   

As 
informações 
disponíveis 
no Sistema 

ou os 
relatórios 

necessitam 
passar por 
diversas 

outras áreas 
ou pessoas 

antes de 
chegar até 

mim 

Bloco Cirúrgico 2,71 1,26 1,50 3,00 4,00 0,136 

CCIH 3,00 1,12 2,00 3,00 4,00 
 

CME 2,75 1,14 2,00 2,50 3,75 
 

Custos 2,13 1,30 1,00 2,00 2,00 
 

Enfermagem 3,31 1,25 2,00 4,00 4,00 
 

Exames 2,29 1,07 1,75 2,00 3,25 
 

Farmácia 3,50 1,15 2,00 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,58 1,24 2,00 2,00 3,75 
 

Gestão 2,50 1,00 2,00 2,00 3,75 
 

Hotelaria 2,77 1,30 1,50 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,62 1,50 1,00 3,00 4,00 
 

Protocolos Clínicos 2,80 1,14 2,00 2,50 4,00   
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O SIGH 
fornece 

informações 
adequadas 

à tomada de 
decisão de 

minha 
gerência 

Bloco Cirúrgico 2,94 1,20 2,00 3,00 4,00 0,803 

CCIH 2,67 1,22 1,50 3,00 4,00 
 

CME 3,00 0,95 2,00 3,00 3,75 
 

Custos 2,93 1,21 2,00 3,00 4,00 
 

Enfermagem 3,40 1,12 2,00 4,00 4,00 
 

Exames 2,57 0,94 2,00 2,00 3,25 
 

Farmácia 3,38 1,20 2,00 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,75 1,22 2,00 2,00 4,00 
 

Gestão 2,92 1,00 2,00 2,50 4,00 
 

Hotelaria 2,92 0,95 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,83 1,40 1,25 3,00 3,75 
 

Protocolos Clínicos 2,89 0,93 2,00 3,00 4,00   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Notas: 
- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 

- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
- Conforme se observa na tabela 15, abaixo, os indicadores que contemplam a dimensão 
Gestão de Custos, em uma análise comparativa entre as categorias de setores internos não 
foi identificada diferença estatística entre os grupos, pois o p-valor > 0,05. 
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Tabela 15 

Avaliação dos escores referentes à dimensão “Gestão de Custos” quanto à análise 
da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS e os setores internos 

Questões 
GC 

Setores Internos 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Em termos 
financeiros, 
o sistema 

permitiu um 
melhor 

aproveita-
mento dos 

recursos no 
setor 

Bloco Cirúrgico 3,12 0,99 2,00 3,00 4,00 0,512 

CCIH 2,78 1,30 1,50 3,00 4,00 
 

CME 2,91 1,04 2,00 3,00 4,00 
 

Custos 2,73 1,33 2,00 2,00 4,00 
 

Enfermagem 3,13 1,31 2,00 3,50 4,00 
 

Exames 2,29 0,91 2,00 2,00 3,00 
 

Farmácia 3,31 1,20 2,00 3,50 4,00 
 

Faturamento 2,67 1,07 2,00 2,00 4,00 
 

Gestão 2,83 1,11 2,00 3,00 4,00 
 

Hotelaria 3,08 0,86 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,54 1,33 1,00 3,00 3,50 
 

Protocolos Clínicos 3,00 0,94 2,00 3,00 4,00   

As 
informações 

geradas 
pelo sistema 
facilitaram a 
tomada de 
decisões, a 

partir da 
mensuração 
dos custos 

Bloco Cirúrgico 3,12 0,93 2,50 3,00 4,00 0,243 

CCIH 2,78 1,30 1,50 3,00 4,00 
 

CME 2,92 1,16 2,00 3,00 4,00 
 

Custos 2,60 1,24 2,00 2,00 3,00 
 

Enfermagem 3,27 1,22 2,00 4,00 4,00 
 

Exames 2,43 0,85 2,00 2,00 3,00 
 

Farmácia 3,31 1,30 2,00 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,50 1,09 2,00 2,00 3,75 
 

Gestão 2,73 1,10 2,00 2,00 4,00 
 

Hotelaria 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,25 0,97 1,25 2,00 3,00 
 

Protocolos Clínicos 3,00 0,94 2,00 3,00 4,00   

Enxergo o 
sistema 
como 

relevante, 
no tocante à 
gestão dos 
materiais, 
humanos, 

financeiros e 
patrimoniais 

Bloco Cirúrgico 3,12 0,99 2,00 3,00 4,00 0,734 

CCIH 3,00 1,32 1,50 4,00 4,00 
 

CME 3,17 1,11 2,00 3,50 4,00 
 

Custos 2,87 1,51 2,00 2,00 5,00 
 

Enfermagem 3,25 1,29 2,00 3,50 4,00 
 

Exames 2,43 0,94 2,00 2,00 3,25 
 

Farmácia 3,31 1,30 2,00 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,83 1,11 2,00 2,50 4,00 
 

Gestão 2,67 1,23 2,00 2,00 4,00 
 

Hotelaria 2,85 1,07 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,85 1,34 1,50 3,00 3,50 
 

Protocolos Clínicos 3,30 1,16 2,00 4,00 4,00   
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Os relatórios 
produzidos 

pelo sistema 
permitem 

dimensionar 
os custos e 
o correto 

aporte dos 
recursos 

financeiros 
da Unidade 

Bloco Cirúrgico 3,06 0,93 2,25 3,00 4,00 0,709 

CCIH 3,00 1,32 1,50 4,00 4,00 
 

CME 3,17 1,03 2,00 3,00 4,00 
 

Custos 2,73 1,33 2,00 2,00 4,00 
 

Enfermagem 3,06 1,34 2,00 3,50 4,00 
 

Exames 2,50 1,16 2,00 2,00 3,25 
 

Farmácia 3,44 1,26 2,00 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,58 1,16 2,00 2,00 3,75 
 

Gestão 2,67 1,23 2,00 2,00 4,00 
 

Hotelaria 2,85 1,14 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,85 1,41 1,50 3,00 4,00 
 

Protocolos Clínicos 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Notas: 
- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 

- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
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Tabela 16 

Avaliação dos escores referentes à dimensão “Gestão da Qualidade” quanto à 
análise da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS e os setores internos 

Questões 
GQ 

Setores Internos 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Há o 
compartilha-

mento de 
dificuldades 
e soluções 
em equipe 

Bloco Cirúrgico 3,24 1,09 2,00 4,00 4,00 0,609 

CCIH 3,11 1,36 1,50 4,00 4,00 
 

CME 3,00 1,21 2,00 3,00 4,00 
 

Custos 2,53 1,25 2,00 2,00 4,00 
 

Enfermagem 3,25 1,39 2,00 4,00 4,00 
 

Exames 2,36 1,15 2,00 2,00 2,50 
 

Farmácia 3,25 1,29 2,00 3,50 4,00 
 

Faturamento 2,58 1,24 2,00 2,00 3,75 
 

Gestão 2,75 1,14 2,00 2,00 4,00 
 

Hotelaria 2,85 1,21 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,77 1,48 1,00 3,00 4,00 
 

Protocolos Clínicos 2,90 1,20 2,00 3,00 4,00 
 

O SIGH 
permite fácil 
operação e 

fornece 
informações 

padroni-
zadas, de 

fácil leitura e 
interpre-

tação 

Bloco Cirúrgico 3,59 1,18 2,50 4,00 4,00 0,371 

CCIH 3,33 1,58 1,50 4,00 4,50 
 

CME 3,25 1,29 2,00 3,00 4,75 
 

Custos 2,87 1,36 2,00 2,00 4,00 
 

Enfermagem 3,00 1,37 2,00 3,00 4,00 
 

Exames 2,79 1,31 2,00 2,00 4,00 
 

Farmácia 3,63 1,09 2,25 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,67 1,07 2,00 2,00 4,00 
 

Gestão 2,67 1,23 2,00 2,00 4,00 
 

Hotelaria 2,85 1,14 2,00 2,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,77 1,59 1,50 2,00 4,50 
 

Protocolos Clínicos 2,60 1,07 2,00 2,00 4,00 
 

Os dados 
gerados 

pelo sistema 
produzem 

informações 
relevantes 

para o 
Setor/Uni-

dade 

Bloco Cirúrgico 3,19 0,98 2,25 3,50 4,00 0,564 

CCIH 2,89 1,45 1,50 3,00 4,00 
 

CME 3,17 1,03 2,00 3,00 4,00 
 

Custos 2,73 1,22 2,00 2,00 4,00 
 

Enfermagem 3,19 1,28 2,00 4,00 4,00 
 

Exames 2,69 1,03 2,00 2,00 4,00 
 

Farmácia 3,44 1,21 2,00 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,42 1,24 2,00 2,00 4,00 
 

Gestão 2,67 0,89 2,00 2,00 3,75 
 

Hotelaria 3,08 0,90 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,92 1,51 1,25 3,00 4,00 
 

Protocolos Clínicos 2,70 1,06 2,00 2,50 4,00 
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Houve 
situação em 

que a 
análise de 

indicadores 
produzida 

pelo sistema 
gerou novos 

conheci-
mentos 

Bloco Cirúrgico 2,94 0,97 2,00 3,00 4,00 0,459 

CCIH 2,89 1,36 1,50 4,00 4,00 
 

CME 3,08 1,31 2,00 3,00 4,00 
 

Custos 3,07 1,58 2,00 2,00 5,00 
 

Enfermagem 3,14 1,41 2,00 4,00 4,00 
 

Exames 2,50 1,16 2,00 2,00 3,25 
 

Farmácia 3,33 1,29 2,00 4,00 4,00 
 

Faturamento 2,08 1,00 1,25 2,00 2,00 
 

Gestão 2,42 0,79 2,00 2,00 2,75 
 

Hotelaria 2,83 1,19 2,00 3,00 4,00 
 

Prontuário Atendimento 2,77 1,48 1,00 3,00 4,00 
 

Protocolos Clínicos 2,90 1,20 2,00 3,00 4,00 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Notas: 
- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 

- Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
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Tabela 17 

Avaliação dos escores referentes à dimensão “Gestão da Informação” quanto à 
análise da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS e as unidades hospitalares 

Questões 
GI 

Unidade Hospitalar 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

O Sistema 
fornece 

informações 
com o nível 
de precisão 

que 
necessito 
(sintéticas 
em alguns 

casos e 
detalhadas 
em outros) 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,078 

CMT 2,31 0,70 2,00 2,00 2,00 
 

HAC 2,88 0,83 2,00 3,00 3,75 
 

HEM 2,75 0,89 2,00 2,50 3,75 
 

HGV 2,50 1,22 1,75 2,00 4,00 
 

HIJPII 3,00 1,00 2,00 3,00 3,50 
 

HJK 3,15 1,41 2,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,47 1,19 2,00 2,00 3,00 
 

HMAL 3,50 1,22 2,00 4,00 4,25 
 

HRAD 2,68 1,11 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 1,83 0,83 1,00 2,00 2,75 
 

HRJP 3,00 1,28 2,00 3,00 4,00 
 

IRS 2,44 1,01 2,00 2,00 3,50 
 

MOV 3,00 0,71 2,50 3,00 3,50   

Os 
envolvidos 

na 
operaciona-
lização do 
sistema 
estão 

comprometi-
dos com sua 
relevância e 
funcionalida

de 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,233 

CMT 2,50 0,89 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 2,88 0,99 2,00 2,50 4,00 
 

HEM 3,25 1,16 2,00 3,50 4,00 
 

HGV 3,60 1,14 2,50 4,00 4,50 
 

HIJPII 2,63 1,51 1,25 2,00 4,00 
 

HJK 3,29 1,10 2,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,80 1,42 2,00 2,00 4,00 
 

HMAL 2,83 1,47 1,75 2,50 4,25 
 

HRAD 2,63 1,01 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,42 1,08 1,25 2,50 3,00 
 

HRJP 2,50 1,57 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,25 0,89 2,00 2,00 2,75 
 

MOV 3,44 0,73 3,00 4,00 4,00   

As 
informações 
disponíveis 
no Sistema 

ou os 
relatórios 

necessitam 
passar por 
diversas 

outras áreas 
ou pessoas 

antes de 
chegar até 

mim 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,293 

CMT 2,50 0,89 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 2,38 1,19 1,25 2,00 3,75 
 

HEM 3,00 0,93 2,00 3,00 4,00 
 

HGV 2,67 1,63 1,00 2,50 4,25 
 

HIJPII 2,11 1,54 1,00 1,00 3,50 
 

HJK 3,53 1,07 3,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,87 1,46 2,00 2,00 4,00 
 

HMAL 2,33 1,51 1,00 2,00 4,00 
 

HRAD 2,63 1,01 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,42 1,51 1,00 2,00 4,00 
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HRJP 2,67 1,50 1,25 2,00 4,00 
 

IRS 2,67 1,12 2,00 2,00 4,00 
 

MOV 3,00 1,00 2,50 3,00 4,00   

O SIGH 
fornece 

informações 
adequadas 

à tomada de 
decisão de 

minha 
gerência 

CHPB 3,08 1,12 2,00 3,00 4,00 0,140 

CMT 2,56 1,03 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 3,00 0,53 3,00 3,00 3,00 
 

HEM 3,38 0,74 3,00 3,50 4,00 
 

HGV 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 
 

HIJPII 3,11 0,93 2,50 3,00 3,50 
 

HJK 3,59 1,18 2,50 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,79 1,42 1,75 2,50 4,00 
 

HMAL 3,67 0,82 3,00 3,50 4,25 
 

HRAD 2,58 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,42 1,38 1,00 2,00 3,75 
 

HRJP 2,83 1,40 2,00 2,50 4,00 
 

IRS 2,86 1,07 2,00 2,00 4,00 
 

MOV 3,22 0,67 3,00 3,00 4,00   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Nota: 
- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 

  



88 

 

Tabela 18 

Avaliação dos escores referentes à dimensão “Gestão de Custos” quanto à análise 
da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS e as unidades hospitalares 

Questões 
GC 

Unidade Hospitalar 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Em termos 
financeiros, 
o sistema 

permitiu um 
melhor 

aproveita-
mento dos 

recursos no 
setor 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,261 

CMT 2,56 1,03 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 3,13 0,64 3,00 3,00 3,75 
 

HEM 2,63 1,06 2,00 2,50 3,75 
 

HGV 2,67 0,82 2,00 2,50 3,25 
 

HIJPII 3,33 0,87 3,00 3,00 4,00 
 

HJK 3,53 1,12 2,50 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,60 1,30 2,00 2,00 4,00 
 

HMAL 2,50 1,38 1,00 2,50 4,00 
 

HRAD 2,53 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 3,00 1,35 2,00 3,00 4,00 
 

HRJP 2,75 1,42 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,67 1,32 1,50 2,00 4,00 
 

MOV 3,25 0,71  3,00 4,00   

As 
informações 

geradas 
pelo sistema 
facilitaram a 
tomada de 
decisões, a 

partir da 
mensuração 
dos custos 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,118 

CMT 2,40 0,83 2,00 2,00 2,00 
 

HAC 3,13 0,64 3,00 3,00 3,75 
 

HEM 3,14 0,90 2,00 3,00 4,00 
 

HGV 3,00 0,63 2,75 3,00 3,25 
 

HIJPII 3,22 0,83 3,00 3,00 3,50 
 

HJK 3,53 1,12 2,50 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,67 1,29 2,00 2,00 4,00 
 

HMAL 2,67 1,03 1,75 3,00 3,25 
 

HRAD 2,53 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,33 1,50 1,00 2,00 3,00 
 

HRJP 2,75 1,42 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,56 1,13 2,00 2,00 4,00 
 

MOV 3,13 0,99  3,00 4,00   

Enxergo o 
sistema 
como 

relevante, 
no tocante à 
gestão dos 
materiais, 
humanos, 

financeiros e 
patrimoniais 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,058 

CMT 2,56 1,03 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 3,63 0,92 3,00 4,00 4,00 
 

HEM 2,75 1,16 2,00 2,50 4,00 
 

HGV 3,33 1,03 2,75 3,00 4,25 
 

HIJPII 2,78 1,20 2,00 3,00 3,50 
 

HJK 3,65 1,06 3,50 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,53 1,36 1,00 2,00 4,00 
 

HMAL 4,00 1,10 3,50 4,00 5,00 
 

HRAD 2,53 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,75 1,42 1,25 3,00 3,75 
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HRJP 2,83 1,47 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,89 1,17 2,00 3,00 4,00 
 

MOV 3,33 1,00 
 

3,00 4,00   

Os relatórios 
produzidos 

pelo sistema 
permitem 

dimensionar 
os custos e 
o correto 

aporte dos 
recursos 

financeiros 
da Unidade 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,206 

CMT 2,56 1,03 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 3,14 0,69 3,00 3,00 4,00 
 

HEM 3,13 0,99 2,00 3,50 4,00 
 

HGV 3,17 0,75 2,75 3,00 4,00 
 

HIJPII 3,11 0,93 2,50 3,00 3,50 
 

HJK 3,71 1,10 3,50 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,87 1,60 1,00 2,00 4,00 
 

HMAL 2,33 1,21 1,00 2,50 3,25 
 

HRAD 2,53 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,50 1,62 1,00 2,00 4,00 
 

HRJP 2,75 1,42 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,78 1,30 1,50 3,00 4,00 
 

MOV 3,25 0,71  3,00 4,00   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
Nota: 
- As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 

Procedendo-se a uma análise semelhante, em relação às diversas unidades 

hospitalares, observa-se que somente ocorrem impactos significativos para a 

dimensão “Gestão da Qualidade” – GQ. De fato, a Tabela 19 mostra que os 

entrevistados pertencentes às unidades HAC, MOV, HJK, HIJPII e HMAL tendem a 

concordar mais com a afirmação “O SIGH permite fácil operação e fornece 

informações padronizadas, de fácil leitura e interpretação”, proposta pela pesquisa 

do que os demais grupos. 
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Tabela 19 

Avaliação dos escores referentes à dimensão “Gestão da Qualidade” quanto à 
análise da efetividade do Sistema SIGH-CUSTOS e as unidades hospitalares 

Questões 
GQ 

Unidade Hospitalar 
Medidas Descritivas 

P-valor 
Média D.P 1Q Mediana 3Q 

Há o 
compartilha=

mento de 
dificuldades 
e soluções 
em equipe 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,126 

CMT 2,56 1,03 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 2,88 1,36 1,25 3,50 4,00 
 

HEM 3,75 0,89 3,25 4,00 4,00 
 

HGV 3,00 1,26 1,75 3,50 4,00 
 

HIJPII 2,78 1,39 1,50 3,00 4,00 
 

HJK 3,59 1,06 3,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,87 1,60 1,00 2,00 4,00 
 

HMAL 3,33 1,21 2,00 3,50 4,25 
 

HRAD 2,53 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,17 1,59 1,00 1,50 3,50 
 

HRJP 2,58 1,51 1,25 2,00 4,00 
 

IRS 2,78 1,09 2,00 3,00 4,00 
 

MOV 3,11 0,60 3,00 3,00 3,50   

O SIGH 
permite fácil 
operação e 

fornece 
informações 

padroni-
zadas, de 

fácil leitura e 
interpre-

tação 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 p<0,001** 

CMT 2,50 0,89 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 4,50 0,53 4,00 4,50 5,00 
 

HEM 2,13 1,25 1,00 2,00 3,50 
 

HGV 3,00 1,10 2,00 3,00 4,00 
 

HIJPII 3,56 1,51 2,00 4,00 5,00 
 

HJK 3,53 1,07 3,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,93 1,53 2,00 2,00 4,00 
 

HMAL 3,50 1,22 2,00 4,00 4,25 
 

HRAD 2,53 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,25 1,29 1,00 2,00 3,00 
 

HRJP 2,67 1,44 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,89 1,05 2,00 2,00 4,00 
 

MOV 4,33 0,71 4,00 4,00 5,00   

Os dados 
gerados 

pelo sistema 
produzem 

informações 
relevantes 

para o 
Setor/Uni-

dade 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,080 

CMT 2,50 0,89 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 3,00 0,76 2,25 3,00 3,75 
 

HEM 3,13 1,25 2,00 4,00 4,00 
 

HGV 3,00 1,15 2,00 3,00 4,00 
 

HIJPII 3,22 0,97 2,50 3,00 4,00 
 

HJK 3,24 1,35 2,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 3,00 1,25 2,00 3,00 4,00 
 

HMAL 4,17 1,17 3,50 4,50 5,00 
 

HRAD 2,58 0,96 2,00 2,00 4,00 
 

HRB 2,25 1,14 1,00 2,00 3,00 
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HRJP 2,83 1,47 2,00 2,00 4,00 
 

IRS 2,78 0,97 2,00 2,00 4,00 
 

MOV 3,71 0,76 3,00 4,00 4,00   

Houve 
situação em 

que a 
análise de 

indicadores 
produzida 

pelo sistema 
gerou novos 

conheci-
mentos 

CHPB 3,15 1,14 2,00 4,00 4,00 0,209 

CMT 2,56 1,03 2,00 2,00 3,50 
 

HAC 2,88 1,36 1,25 3,50 4,00 
 

HEM 3,13 0,99 2,00 3,50 4,00 
 

HGV 3,20 1,30 2,00 3,00 4,50 
 

HIJPII 2,75 1,39 1,25 3,00 3,75 
 

HJK 3,35 1,17 2,00 4,00 4,00 
 

HJXXIII 2,87 1,60 1,00 2,00 4,00 
 

HMAL 3,67 0,82 3,00 3,50 4,25 
 

HRAD 2,44 0,92 2,00 2,00 3,25 
 

HRB 2,08 1,56 1,00 1,00 3,00 
 

HRJP 2,58 1,51 1,25 2,00 4,00 
 

IRS 2,75 1,16 2,00 2,50 4,00 
 

MOV 3,22 0,97 2,50 3,00 4,00   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
Nota: As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste Kruskall-Wallis. 

5.2 Análise qualitativa  

Um exame minucioso e sistematizado das respostas fornecidas, de modo 

inteiramente livre, pelos servidores e gestores no que concerne à percepção deles 

sobre a efetividade da implantação do SIGH – Custos permite formular a síntese que 

se segue: 

É necessária uma adequação dos processos internos como os de padronização de 

rotinas e procedimentos e uma utilização de informações que tenham por base 

resultados concretos em substituição a meras hipóteses assumidas como 

verdadeiras. Os servidores entendem haver resistência das gerências e chefias em 

incentivar a adoção de práticas por receio de exposição ou retaliação, o que 

configura, claramente, a existência de jogos de poder. Eles apontaram um conjunto 

bastante extenso de obstáculos a uma apropriação adequada dos custos 

hospitalares, implicando sérias limitações ao processo decisório norteado pelas três 

dimensões (GI, GC, GQ) identificadas no exame do referencial teórico. Neste 

sentido, identifica-se:  
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a) estigmatização do conceito de custos como sinônimo de um simples 

indicador de gastos a serem cortados em vez de percebê-los como 

consequência da ineficiência dos procedimentos; 

b) falta de entendimento da cadeia de processos que definem as ações das 

áreas assistenciais direta ou indiretamente envolvidas e,consequentemente 

impactam as atividades de custeio; 

c) trabalho focado no erro em si em vez de observar a inconsistência que, em 

última análise, permite produzir um conhecimento útil a uma ação gerencial 

efetiva; 

d) inexistência de interação entre os diversos estratos de gestores, 

dificultando o intercâmbio de conhecimentos teóricos e práticos pelos 

envolvidos na gestão tanto operacional como estratégica. 

A utilização do SIGH-CUSTOS impactou tanto o desempenho do servidor quanto a 

qualidade do atendimento ao paciente. No primeiro caso, o Sistema implantado 

permitiu uma melhor compreensão das demandas de trabalho relacionadas à 

segurança para o cuidado assistencial, à prescrição adequada de medicamentos e 

ao uso racional dos equipamentos médico-hospitalares. O impacto do                         

SIGH-CUSTOS sobre os pacientes é uma consequência natural do fato de esses 

serem atendidos por gestores mais qualificados em decorrência da implantação do 

Sistema, o que implica uma percepção de maior efetividade na prestação dos 

serviços públicos de saúde do Estado de Minas Gerais. 

Os servidores e gestores apresentaram, também, as suas percepções concernentes 

aos impactos operacionais, gerenciais e estratégicos decorrentes da implantação do 

SIGH-CUSTOS. Quanto ao primeiro aspecto (operacional), há uma sensação de 

falta de comprometimento dos servidores com a alimentação das informações 

básicas de pessoal, materiais de consumo assistencial, uso e disponibilidade de 

equipamentos, exames e valores de contrato. A implantação do Sistema tem, porém, 

tornado possível uma avaliação de tais problemas a partir de controles de análise de 

desempenho. No que concerne ao aspecto gerencial, o questionamento mais 

frequente é sobre a falta de padronização dos processos bem como a dificuldade, 
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ainda existente, de obtenção dos dados que devem constituir o sistema de custeio. 

Tal dificuldade tem sido contornada mediante um processo de formação de redes e 

grupos de atenção e de comissões com trabalhos mais integrados. Cumpre destacar 

a importância de uma padronização como forma de produzir resultados de longo 

prazo para a tomada de decisões. 

Na dimensão estratégica, ressente-se da falta de um alinhamento dos projetos 

internos da Rede FHEMIG com os trabalhos de atendimento às demandas das 

unidades hospitalares. Não obstante, a implantação do SIGH-CUSTOS tem 

contribuído para minimizar esse problema por permitir a produção de relatórios 

gerenciais periódicos que funcionam como subsídio importante à tomada de decisão 

de um modo geral e, de modo particular, à solução de problemas para os gestores 

assistenciais. 

A percepção mais significativa registrada a partir das respostas dos gestores é, 

indubitavelmente, a que se refere ao impacto sobre a alteração na “cultura” 

desenvolvida nas diversas unidades hospitalares. O sentimento majoritário é que, a 

despeito de todas as dificuldades para o desempenho ótimo do Sistema implantado, 

tem-se paulatinamente migrado do estigma “saúde não tem preço” para “saúde não 

tem preço, mas tem custo” (grifo nosso). Essa mudança de visão a respeito da 

oferta dos serviços de saúde tem sido possível em função de uma melhor 

compreensão dos fatores de formação do custo e de uma percepção mais adequada 

do seu gerenciamento. 
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6 Considerações Finais 

Esta dissertação teve por foco o preenchimento de uma lacuna representada pela 

ausência de uma avaliação da percepção da efetividade do SIGH-CUSTOS na 

FHEMIG. De fato, a despeito da reconhecida qualidade do Sistema implantado, a 

instituição carece de um estudo sistematizado concernente à percepção dos seus 

gestores a respeito da dinâmica que retrata os impactos da adoção do referido 

sistema. Com esta finalidade, foi desenvolvido este estudo exploratório e descritivo, 

de natureza qualitativa e quantitativa, mediante o método de estudo de caso. 

Atendendo ao primeiro objetivo específico, extraiu-se do referencial teórico um 

modelo de análise constituído de três dimensões e doze indicadores, segundo o qual 

procedeu-se a coleta de dados para promover a avaliação. 

A fidedignidade da escala utilizada no questionário para a coleta das percepções foi 

devidamente testada mediante a utilização do coeficiente Alfa de Cronbach e, 

plenamente aprovada, propiciou tranquilidade para continuar levando adiante a 

avaliação embasada nos dados coletados. Assim, o segundo objetivo específico foi 

alcançado. 

Observando-se, de modo comparativo, as três dimensões do modelo de análise, 

conclui-se que a dimensão menos influente sobre a percepção da efetividade da 

implantação do SIGH-CUSTOS é a Gestão da Informação. Há que se dedicar mais 

aos aspectos relacionados com a Gestão de Custos e Gestão da Qualidade. Por seu 

turno, a análise dos impactos dos indicadores sobre as dimensões fornece subsídios 

para hierarquizar as diversas facetas que caracterizam cada dimensão. Deste modo, 

o terceiro objetivo específico fica atendido. 

A percepção da efetividade da implantação do SIGH-CUSTOS não é 

significativamente afetada pelo fato do servidor estar alocado em diferentes setores 

da FHEMIG. Entretanto, quando se considera a dimensão Gestão da Qualidade, 

observa-se diferenças significativas de percepção a respeito da efetividade do 

Sistema quando se considera diferentes unidades hospitalares. Isto significa que 

deve-se desenhar estratégias diferentes para assegurar a efetividade da 
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implantação do SIGH-CUSTOS nas diversas unidades hospitalares. O quarto 

objetivo específico foi, assim, alcançado. 

Finalmente, a análise qualitativa (item 4.2) permitiu atingir o objetivo específico de 

proceder a uma análise da dinâmica de funcionamento do SIGH-CUSTOS em 

relação à adequação dos processos internos para que o sistema possa funcionar 

conforme o planejado; ao exame dos dificultadores para a aferição adequada dos 

custos; aos aspectos de tratamento humano para a efetividade do sistema e aos 

impactos organizacionais percebidos. Assim, todos os aspectos relevantes e 

merecedores de intervenção para assegurar uma percepção de maior efetividade da 

implantação do SIGH-CUSTOS foram devidamente escrutinados e a dinâmica que 

caracteriza a percepção dos servidores e gestores foi resumida. Em outros termos, a 

análise qualitativa realizada, em conjunto com os aspectos quantitativos, representa 

um subsídio importante para tornar o SIGH-CUSTOS um verdadeiro instrumento 

gerencial e de planejamento.  

As considerações anteriores permitem concluir que o estudo responde à pergunta de 

partida a respeito da dinâmica que resulta dos impactos decorrentes da implantação 

do SIGH-CUSTOS na FHEMIG.  

A dissertação, por outro lado, enriquece o debate a respeito da efetividade de 

implantação de um sistema de acompanhamento adequado de custos em 

instituições de prestação de serviços de saúde.  

O estudo tem, como já explicitado, um caráter exploratório e o modelo de análise 

utilizado – dimensões e seus respectivos indicadores – pode e deve ser melhorado 

em trabalhos posteriores, de modo a assegurar melhor captação da percepção dos 

servidores e gestores. 

Em termos gerenciais, este estudo contribui para uma reflexão mais sistematizada a 

respeito da alocação dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, permitindo 

alinhar as premissas do sistema de saúde público com os seus reais propósitos, 

consoantes aos objetivos de sua criação, tanto no Brasil quanto nos demais países. 
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No que se refere à academia, esta dissertação contribui para dar robustez a um 

modelo de análise dos impactos da implantação de sistemas de informações 

gerenciais de custos. O modelo aqui apresentado deve ser considerado como uma 

incursão inicial para maior exploração deste riquíssimo tema. 

 

 
  



97 

 

7 Referências 

Agência Câmara Notícias. (2015, 8 de janeiro). Saúde pública no Brasil  
ainda sofre com recursos insuficientes. Recuperado de 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/480185-SAUDE-
PUBLICA-NO-BRASIL-AINDA-SOFRE-COM-RECURSOS-INSUFICIENTES.html. 

Alemão, M. M. (2014, 11 e 12 de março). O Modelo de Gestão FHEMIG e a 
Prestação de Contas ao Paciente: a implantação do sistema de custos 
hospitalares e o uso da informação de custos como ferramenta gerencial da 
transparência do gasto público. (Apresentação). Encontro Regional da Economia 
da Saúde do Nordeste 2014. João Pessoa, PB, Brasil. Recuperado de 
http://docplayer.com.br/3163474-Marcia-mascarenhas-alemao-gerencia-
observatorio-de-custos-diretoria-de-desenvolvimento-estrategico-fundacao-
hospitalar-do-estado-de-minas-gerais.html. 

Alemão, M. M., Chaves, J. G., Drumond, H. A., & Valente, D. C. M. 
(2016, novembro). Implantação do sistema de custos na maior rede hospitalar 
da América Latina: o caso da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (FHEMIG). Anais do 23º Congresso Brasileiro 
de Custos (pp. 1-16). Porto de Galinhas, PE, Brasil. Recuperado de: 
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/705. 

Alemão, M. M., Chaves, J. G., & Ramos, L. M. A. (2009, outubro). Gestão 
Estratégica dos Custos: uma contribuição para melhoria dos processos 
administrativos e assistenciais da Rede FHEMIG. Gestão Minas - Construindo 
um Novo Tempo, 3, 31-33. 

Alemão, M. M., Drumond, H. A., & Gonçalves, M. A. (2011). Implantação do Sistema 
de Custos na Rede FHEMIG. 1º Seminário Nacional Observatório de Custos em 
Saúde – 2010: Custos hospitalares e da assistência farmacêutica como 
estratégia de inovação e benefício social, 1, 215-228 (1a ed.). UFMG, Núcleo 
observatório de custos em saúde - Noces, Belo Horizonte: Vera Lígia Sátiro. 
Recuperado de http://observatoriodecustos.com.br/arquivos/ebook_final.pdf. 

Alemão, M. M., Gonçalves, M. A., & Drumond, H. A. (2013, janeiro/junho). Estudo da 
utilização da informação de custos como ferramenta de gestão em 
organização pública: o estudo do SIGH-CUSTOS. Perspectivas em Gestão & 
Conhecimento, 3(1), 210-226, UFPB. João Pessoa, PB. Recuperado de 
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc. 

Aquino, W. R. (2014). Práticas Financeiras e Contábeis – Aulas 5 e 6. Recuperado 
de https://pt.slideshare.net/wandickrochadeaquino/prticas-financeiras-e-contbeis-
aulas-5-e-6. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/480185-SAUDE-PUBLICA-NO-BRASIL-AINDA-SOFRE-COM-RECURSOS-INSUFICIENTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/480185-SAUDE-PUBLICA-NO-BRASIL-AINDA-SOFRE-COM-RECURSOS-INSUFICIENTES.html
http://docplayer.com.br/3163474-Marcia-mascarenhas-alemao-gerencia-observatorio-de-custos-diretoria-de-desenvolvimento-estrategico-fundacao-hospitalar-do-estado-de-minas-gerais.html
http://docplayer.com.br/3163474-Marcia-mascarenhas-alemao-gerencia-observatorio-de-custos-diretoria-de-desenvolvimento-estrategico-fundacao-hospitalar-do-estado-de-minas-gerais.html
http://docplayer.com.br/3163474-Marcia-mascarenhas-alemao-gerencia-observatorio-de-custos-diretoria-de-desenvolvimento-estrategico-fundacao-hospitalar-do-estado-de-minas-gerais.html
https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/705
http://observatoriodecustos.com.br/arquivos/ebook_final.pdf
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc
https://pt.slideshare.net/wandickrochadeaquino/prticas-financeiras-e-contbeis-aulas-5-e-6
https://pt.slideshare.net/wandickrochadeaquino/prticas-financeiras-e-contbeis-aulas-5-e-6


98 

 

Azevedo, C. S. (1995, julho/setembro). Gestão hospitalar: a visão dos 
diretores de hospitais públicos do município do Rio de Janeiro. RAP - Revista de 
Administração Pública, 29(3), 33-58. Recuperado de 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/8182/6987. 

Basics of APA Style Tutorial. (2018, january). American Psychological Association. 
Recuperado de http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm. 

Bernet, P. M., Rosko, M. D., & Valdmanis, V. G. (2008, summer). Hospital efficiency 
and Debit. Journal of Health Care Finance, 34(4), 66-88. 

Bittar, O. J. N. V. (2000, janeiro/março). Gestão de processos e certificação para 
qualidade em saúde. Revista da Associação Médica Brasileira, 46(1), 70-76. 
doi: 10.1590/S0104-42302000000100011 

Bittar, O. J. N. V. (2001, julho/setembro). Indicadores de qualidade e quantidade em 
saúde. RAS - Revista de Administração em Saúde, 3(12), 21-28. Recuperado de 
http://sistema4.saude.sp.gov.br/sahe/documento/indicadorQualidadeI.pdf. 

Borba, V. R. (2006). Do planejamento ao controle de gestão hospitalar: Instrumento 
para o desenvolvimento empresarial e técnico. Rio de Janeiro: Qualitymark. 

Bryman, A. (1989). Research Methods and Organization Studies. London: 
Routledge. 

Calderón, M. B. (1992). Dirección de hospitales: sistemas de atención médica. 
(6a ed.). México: Interamericana. 

Camacho, R. R., & Rocha, W. (2008, maio/agosto). Custeio-Alvo em Serviços 
Hospitalares: um estudo sob o enfoque da gestão estratégica de custos. Revista 
Contabilidade & Finanças, 19(47), 19–30. USP, São Paulo. Recuperado de 
http://www.scielo.br/pdf/rcf/v19n47/v19n47a03.pdf. 

Choo, E. U., Schoner, B., & Wedley, W. C. (1999, november 1). Interpretation of 
criteria weights in multicriteria decision making. Computers & Industrial 
Engineering, 37(3), 527-541. doi: 10.1016/S0360-8352(00)00019-X 

Cokins, G., & Hicks, D. (2007, march/april). Where does ABC fit amongst the clutter 
of managerial accounting? Cost Management, 21(2), 21-28. 

CONASS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde. (2007).  
Ciência e Tecnologia em Saúde. Coleção Progestores - Para entender 
a gestão do SUS (Vol. 4. Brasília: CONASS). Recuperado de 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro4.pdf. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewFile/8182/6987
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm
http://sistema4.saude.sp.gov.br/sahe/documento/indicadorQualidadeI.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rcf/v19n47/v19n47a03.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/colec_progestores_livro4.pdf


99 

 

Constituição da República Federativa do Brasil. (1988). Recuperado de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2003). Métodos de pesquisa em administração. 
(7a ed.). Porto Alegre: Bookman. 

Dake, F. J. (2013). Bíblia de Estudo Dake. (2a ed.). Edição Almeida 
Clássica. Belo Horizonte: Editora Atos. 

DOI - Digital Object Identifier System - ISO 26324. (2017, november 8). Para saber 
mais sobre o sistema DOI (The DOI® System), acesse https://www.doi.org/. 

Eaton, J. J., & Bawden, D. (1991). What kind of resource is information? 
International Journal of Information Management, 11, 156-165. 
doi: 10.1016/0268-4012(91)90006-X 

Emenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000. Altera os arts. 34, 35, 
156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos 
para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, Brasil. Recuperado de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm. 

Ferreira, V. R. (2007). Análise dos eventos adversos em uma unidade de terapia 
intensiva neonatal como ferramenta de gestão da qualidade da assistência de 
enfermagem. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais. 
Escola de Enfermagem, Belo Horizonte, MG, Brasil. Recuperado de 
http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/464M.pdf. 

FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 
(2016a). Boletim Mensal, Dados Estatísticos. Recuperado de 
http://intranet.fhemig.mg.gov.br/be/relatorio_executivo/arquivos/boletim_mensal_
dados_estatisticos_09_09.pdf. 

FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 
(2009). Cartilha de Acreditação. Recuperado de 
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Publicacoes-
3/Publicacoes_Institucionais/907-cartilha-acreditacao/file. 

FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 
(2016b). Relatório de Gestão. Recuperado de 
www.fhemig.mg.gov.br/pt/downloads/doc_downloads/827-relatorio-de-gestao-da-
fhemig-2016. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.doi.org/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2029-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm
http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/464M.pdf
http://intranet.fhemig.mg.gov.br/be/relatorio_executivo/arquivos/boletim_mensal_dados_estatisticos_09_09.pdf
http://intranet.fhemig.mg.gov.br/be/relatorio_executivo/arquivos/boletim_mensal_dados_estatisticos_09_09.pdf
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Publicacoes-3/Publicacoes_Institucionais/907-cartilha-acreditacao/file
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Publicacoes-3/Publicacoes_Institucionais/907-cartilha-acreditacao/file
http://www.fhemig.mg.gov.br/pt/downloads/doc_downloads/827-relatorio-de-gestao-da-fhemig-2016
http://www.fhemig.mg.gov.br/pt/downloads/doc_downloads/827-relatorio-de-gestao-da-fhemig-2016


100 

 

FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 
(2017). SIGH - Sistema integrado de gestão hospitalar. Recuperado de 
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/institucional/programas-e-acoes/sistema-
integrado-de-gestao-hospitalar. 

Figueiredo, N. M. A. (2004). Método e Metodologia na Pesquisa Científica. Difusão 
Editora. 

Fournier, G. M., & Mitchell, J. M. (1992, november). Hospital costs and competition 
for services: a multiproduct analysis. The Review of Economics and Statistics, 
74(4), 627-634. doi: 10.2307/2109376 

Gonçalves, L. S. (2010). Sistemas de Informações Gerenciais. Editora Iesde. 

Gonçalves, M. A., Chaves, J. G., Alemão, M. M., Teixeira, M. R., Drumond, H. A., & 
Valente, D. C. M. (2010). Observatório de custos em saúde: A implantação do 
sistema de gerenciamento dos custos hospitalares e o uso da metainformação 
custo. Revista Médica de Minas Gerais, 20(3, supl. 4), 76-88, Belo Horizonte, 
MG, Brasil: Associação Médica de Minas Gerais - AMMG. Recuperado de 
http://rmmg.org/exportar-pdf/985/v20n3s4a11.pdf. 

Gonçalves, M. A., Teixeira, L. A. A., Gonçalves, C. A., Souza, A. A., Barbosa, F. V., 
& Frois, E. S. (1998). Gestão estratégica de informações baseada em custos: 
um estudo de aplicação no setor de serviços. Recuperado de 
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad1998-ai-02.pdf. 

Guimarães, E. H. R., & Cançado, V. (2017, março). Instrução para formatação de 
trabalhos acadêmicos: normas APA. (Apresentação). Fundação Pedro Leopoldo, 
Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2005). 
Análise multivariada de dados. Porto Alegre: Bookman. 

Khoury, C. Y, & Ancelevicz, J. (2000, janeiro/março). Controvérsias acerca do 
sistema de custos ABC. RAE - Revista de Administração de Empresas, 40(1), 
56-62. doi: 10.1590/S0034-75902000000100007 

Leite, C. E., & Lauretti, R. M. S. (2011). A operacionalização de sistemas de 
informação na gestão hospitalar: um estudo de caso de dois pequenos hospitais. 
8º SEGeT - Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Recuperado de 
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/57614721.pdf. 

Lemos, V. M. F., & Rocha, M. H. P. (2011, 12 e 13 de agosto). A gestão 
das organizações hospitalares e suas complexidades. 7º Congresso 
Nacional de Excelência em Gestão. Recuperado de 
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T11_0417_1492.pdf. 

http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/institucional/programas-e-acoes/sistema-integrado-de-gestao-hospitalar
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/institucional/programas-e-acoes/sistema-integrado-de-gestao-hospitalar
http://rmmg.org/exportar-pdf/985/v20n3s4a11.pdf
http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad1998-ai-02.pdf
http://rae.fgv.br/node/45436
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/57614721.pdf
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T11_0417_1492.pdf


101 

 

LOA - Lei Orçamentária Anual. (2016). Orçamento Fiscal - Administração Direta e 
Administração Indireta, 2(A), 533-545. Governo do Estado de Minas Gerais, 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, Superintendência Central de 
Planejamento e Programação Orçamentária. Recuperado de 
http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/loa_-
_exercicios_anteriores_0.zip 

Machado, S. P., & Kuchenbecker, R. (2007, julho/agosto). Desafios e perspectivas 
futuras dos hospitais universitários no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, 12(4), 
871-877. doi: 10.1590/S1413-81232007000400009 

Malagón-Londoño, G., Morera, R. G., & Laverde, G. P. (2008) Administración 
hospitalaria. (3a ed.). Bogotá, D. C. Colombia: Editorial Medica Internacional. 

Malhotra, N. K. (2001) Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 3ª edição. 
Porto Alegre: Bookman. 

Martins, C. G., & Ferreira, M. L. R. (2011, 12 e 13 de agosto). O survey como tipo de 
pesquisa aplicado na descrição do conhecimento do processo 
de gerenciamento de riscos em projetos no segmento da construção. 
7º Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Recuperado de 
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T11_0362_1839.pdf. 

Ministério da Saúde. (2002). Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. 
117(Série A), Normas e Manuais Técnicos. (3a ed., revista e atualizada). 
Secretaria de Assistência à Saúde. Brasília, DF. Recuperado de 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acreditacao_hospitalar.pdf. 

Ministério da Saúde. (2006). Programa Nacional de Gestão de Custos: Manual 
técnico de custos – Conceitos e metodologia. (Série A), Normas e Manuais 
Técnicos. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 
Departamento de Economia da Saúde. Brasília, DF: Editora MS. Recuperado de 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06_0243_M.pdf. 

Ministério da Saúde. (2016). Relatório de Gestão: Exercício de 2016. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília, DF. Recuperado de 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/abril/Relatorio-de-Gestao-da-
SAS-2016.pdf. 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2010). Safári de Estratégia: Um roteiro 
pela selva do planejamento estratégico. (2a ed.). Porto Alegre: Bookman. 

Moresi, E. A. D. (2000, janeiro/abril). Delineando o valor do sistema de informação 
de uma organização. Ciência da Informação, 29(1), 14-24, Brasília. 
doi: 10.1590/S0100-19652000000100002 

http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/loa_-_exercicios_anteriores_0.zip
http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/loa_-_exercicios_anteriores_0.zip
http://www.inovarse.org/sites/default/files/T11_0362_1839.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acreditacao_hospitalar.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/06_0243_M.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/abril/Relatorio-de-Gestao-da-SAS-2016.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/abril/Relatorio-de-Gestao-da-SAS-2016.pdf


102 

 

Nunes, A. A., Flausino, J. M., Silva, A. S., & Mello, L. M. (2014, julho/setembro). 
Qualidade da estratégia saúde da família: comparação do desempenho de 
municípios de pequeno e grande porte. Saúde em Debate, 38(102), 452-467. Rio 
de Janeiro. doi: 10.5935/0103-1104.20140043 

O’ Brien, James A. (2002). Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era 
da internet. São Paulo: Saraiva. 

ONA - Organização Nacional de Acreditação. (1999). Normas Orientadoras: 
Diretrizes do Sistema Brasileiro de Acreditação. (Revisão: 26/janeiro/2015). 
Recuperado de https://www.ona.org.br/z1files/pub/NO-1-Diretrizes-do-Sistema-
Brasileiro-de-Acreditacao-10.02.2015.pdf. 

Ortiz, G. F. (1972). Teoría y práctica de la administracion de la atencion medica y de 
hospitales. México: La Prensa Medica Mexicana. 

Piola, S. F., Servo, L. M. S., Sá, E. B., & Paiva, A. B. (2013). Estruturas de 
financiamento e gasto do sistema público de saúde. A saúde no Brasil em 2030 - 
Prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: estrutura do 
financiamento e do gasto setorial. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da 
Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
4, 19-70. doi: 10.7476/9788581100180 

Ponte, J. P. (1994). O estudo de caso na investigação em 
educação matemática. Quadrante, 3(1), 3-18. Recuperado de 
https://pt.scribd.com/document/84337660/docs-pt-94-Ponte-Quadrante-Estudo-
caso. 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pró-Reitoria de Graduação (2016). 
Sistema Integrado de Bibliotecas. Orientações para elaboração de trabalhos 
técnicos científicos: projeto de pesquisa, teses, dissertações, monografias 
entre outros trabalhos acadêmicos, conforme a Associação Americana de 
Psicologia (APA). (2a ed.). Belo Horizonte: PUC Minas. Recuperado de 
www.pucminas.br/biblioteca. 

Portal Brasil (2015). Ministro destaca SUS como modelo em evento internacional. 
Recuperado de http://www.brasil.gov.br/saude/2015/04/ministro-destaca-sus-
como-modelo-em-evento-internacional. 

Portaria Interministerial n. 285. (2015, 25 de março). Ministério da Saúde. Redefine o 
Programa de Certificação de Hospitais de Ensino (HE). Diário Oficial da União, 
n. 57. (Seção I), 31-34. Poder Executivo, Brasília, DF. Recuperado de 
www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=13054. 

  

https://www.ona.org.br/z1files/pub/NO-1-Diretrizes-do-Sistema-Brasileiro-de-Acreditacao-10.02.2015.pdf
https://www.ona.org.br/z1files/pub/NO-1-Diretrizes-do-Sistema-Brasileiro-de-Acreditacao-10.02.2015.pdf
https://pt.scribd.com/document/84337660/docs-pt-94-Ponte-Quadrante-Estudo-caso
https://pt.scribd.com/document/84337660/docs-pt-94-Ponte-Quadrante-Estudo-caso
file:///C:/Users/elizt_000.HSH/Google%20Drive/MESTRADO/_DISSERTAÇÃO/www.pucminas.br/biblioteca
http://www.brasil.gov.br/saude/2015/04/ministro-destaca-sus-como-modelo-em-evento-internacional
http://www.brasil.gov.br/saude/2015/04/ministro-destaca-sus-como-modelo-em-evento-internacional
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=13054


103 

 

Portaria Interministerial n. 285 - Retificação. (2015, 7 de maio). Ministério da Saúde. 
Redefine o Programa de Certificação de Hospitais de Ensino (HE). Diário Oficial 
da União, n. 85. (Seção I), 27. Poder Executivo, Brasília, DF. Recuperado de 
www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=13054. 

Portaria Interministerial n. 1000. (2004, 16 de abril). Ministério da Saúde. Certifica 
como Hospital de Ensino as Instituições Hospitalares que servirem de campo 
para prática de atividades curriculares na área da saúde, sejam Hospitais Gerais 
e, ou Especializados, de propriedade de Instituição de Ensino Superior, 
pública ou privada, ou, ainda, formalmente conveniados com 
Instituições de Ensino Superior. Diário Oficial da União, n. 73. 
(Seção I), 13-14. Poder Executivo, Brasília, DF. Recuperado de 
www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=6858. 

Portaria Interministerial n. 2400. (2007, 3 de outubro). Ministério da Saúde. 
Estabelece os requisitos para certificação de unidades hospitalares 
como Hospitais de Ensino. Diário Oficial da União, n. 191. 
(Seção I), 102. Poder Executivo, Brasília, DF. Recuperado de 
www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=7513. 

Raimundini, S. L. (2003). Aplicabilidade do sistema ABC e análise de custos: estudo 
de caso em hospitais públicos. (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual 
de Londrina, Universidade Estadual de Maringá. Programa de Pós-Graduação 
em Administração, Londrina, PR, Brasil. 

Rodriguez, M. V., & Ferrante, A. J. (1995). A Tecnologia de Informação e Mudança 
Organizacional. (1a ed.). Rio de Janeiro: Infobook. 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. P. B. (2013). Metodologia de pesquisa. 
(5a ed.). Porto Alegre: Mc Graw Hill/Penso. 

Silva, C. B. S. (2010). A gestão democrática na educação como elo para a 
autonomia escolar. (Monografia). Universidade Cândido Mendes, Programa de 
Pós-Graduação “Lato Sensu”, Projeto A Vez do Mestre, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil. 

Souza, A. A., Guerra, M., Lara, C. O., Avelar, E. A., & Amorim, 
T. L. M. (2009, 06 a 09/outubro). Gestão Estratégica de Custos em 
Organizações Hospitalares. 29º Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção - A engenharia de produção e o desenvolvimento sustentável: 
integrando tecnologia e gestão. Salvador, BA, Brasil. Recuperado de 
www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TN_STO_093_629_14205.pdf. 

Spector, P. E. (1992). Summated rating scale construction: an introduction. Age 
Series: Quantitative Applications in Social Sciences. v. 82. Los Angeles: Sage. 

http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=13054
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=6858
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=7513
file:///C:/Users/elizt_000.HSH/Google%20Drive/_MESTRADO/_DISSERTAÇÃO/ESCREVENDO/www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TN_STO_093_629_14205.pdf


104 

 

Tanaka, O. Y., & Tamaki, E. M. (2012). O papel da avaliação para a 
tomada de decisão na gestão de serviços de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 
17(4), 821-828. doi: 10.1590/S1413-81232012000400002 

Vergara, S. C. (1998). Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. (2a ed.). 
São Paulo: Atlas. 

Villela, C. S. S. (2000). Mapeamento de processos como ferramenta de 
reestruturação e aprendizado organizacional. (Dissertação de Mestrado). 
Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, Florianópolis, SC, Brasil. 

  



105 

 

Apêndices 

Apêndice A – Questionário de Pesquisa – Survey 

Análise da dinâmica resultante dos impactos da implantação do SIGH-CUSTOS: 

O caso da FHEMIG 

Prezado(a) Gestor(a), 
 
Estamos realizando uma pesquisa sobre a análise da efetividade pós-implantação do 
sistema SIGH-CUSTOS nas Unidades da FHEMIG. Este trabalho é destinado a fins 
acadêmicos, as informações são estritamente sigilosas e de forma alguma serão divulgadas 
além de suas delimitações pedagógicas. Trata-se da elaboração da minha Dissertação de 
Mestrado em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, orientada pelo Prof. Dr. 
Wanderley Ramalho - FACE/IPEAD/UFMG.  
 
Agradecemos muitíssimo pelas respostas! 
 
Atenciosamente, 
 
Elizangela Tavares Santos Lima 
Analista de Gestão e Assistência à Saúde 
 
Selecione abaixo o módulo do SIGH-CUSTOS operado em sua rotina diária de trabalho na 
Unidade: 

 
Setor 
 
O Prontuário Atendimento 
O Enfermagem 
O Bloco Cirúrgico 
O Exames 
O Farmácia 
O Hotelaria 
O Custos 
O Gestão 
O CME 
O CCIH 
O Faturamento 
O Protocolos Clínicos 
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O Sistema fornece informações com o nível de precisão que necessito (sintéticas em alguns casos e 
detalhadas em outros) 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
O SIGH permite fácil operação e fornece informações padronizadas, de fácil leitura e interpretação 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Os dados gerados pelo sistema produzem informações relevantes para o Setor/Unidade 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Os envolvidos na operacionalização do sistema estão comprometidos com sua relevância e 
funcionalidade 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
As informações disponíveis no Sistema ou os relatórios necessitam passar por diversas outras áreas 
ou pessoas antes de chegar até mim 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
O SIGH fornece informações adequadas à tomada de decisão de minha gerência 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Em termos financeiros, o sistema permitiu um melhor aproveitamento dos recursos no setor 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
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As informações geradas pelo sistema facilitaram a tomada de decisões, a partir da mensuração dos 
custos 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Enxergo o sistema como relevante, no tocante à gestão dos materiais, humanos, financeiros e 
patrimoniais 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Os relatórios produzidos pelo sistema permitem dimensionar os custos e o correto aporte dos 
recursos financeiros da Unidade 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Houve situação em que a análise de indicadores produzida pelo sistema gerou novos conhecimentos 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Há o compartilhamento de dificuldades e soluções em equipe 
 
O Discordo totalmente 
O Discordo parcialmente 
O Não concordo nem discordo 
O Concordo parcialmente 
O Concordo totalmente 
 
Deixe registradas informações adicionais, caso queira 
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