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Resumo: A produção científica em contabilidade vem se intensificando de modo a valorizar o 

aluno e o profissional contábil. As organizações hospitalares necessitam de profissionais 

contábeis capacitados e com grande conhecimento, e a produção científica contábilpossui 

aspecto variado com pesquisas em grande parte quantitativas. O objetivo do artigo é buscar 

qual o nível e características da produção científica na área de contabilidade hospitalar. A 

metodologia é uma abordagem teórica do gerenciamento das organizações de saúde e 

posterior análise de uma amostra de 18 artigos em diversos eventos da área contábil, buscando 

evidenciar as qualificações de tal produção acadêmica. Como resultados pode-se citar que os 

artigos possuem em grande parte pesquisa quantitativa, dois ou três autores, maioria mulheres 

como autoras, os grandes eventos possuem mais artigos publicados, sendo grande parte em 

revistas acadêmicas e as publicações se concentram sua maioria a partir de 2009. 

 

Palavras chave: contabilidade hospitalar; organizações hospitalares; gestão; gerência 

hospitalar 

 

Área temática: Pesquisa em Contabilidade 

  



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os contadores que atuam no mercado possuem, como base teórica, os conhecimentos 

adquiridos durante o curso de graduação ou de pós-graduação. As universidades propiciam o 

crescimento da ciência contábil como metodologia de ensino através do conhecimento 

compartilhado entre graduandos e contadores, por meio de congressos que criam ambientes de 

interação entre profissionais e universitários dos cursos de contabilidade. 

Para Leal et al. (2012), o nível de conhecimento dos estudantes acadêmicos de 

contabilidade nos últimos anos tem diminuído consideravelmente o que estimula a geração de 

estudos internacionais, buscando identificar a causa desse fenômeno. Tais estudos identificam 

que fatores como salário e atratividade da profissão têm desestimulado os alunos. Nos últimos 

anos, tem-se intensificado a criação de cursos stricto sensu, ou de pós-graduação além do 

número de eventos como congressos e apresentações de artigos no pais, o que é importante 

para a formação de profissionais mais capacitados. 

Azevedo e Edgard Júnior (2012) identificam que os estudantes possuem visões 

estereotipadas do profissional contábil o que desestimula os alunos. Os estudantes deveriam 

valorizar a profissão contábil e contribuir com o meio acadêmico de modo a conquistar 

conhecimento adequado para exercer a profissão. 

Nesse aspecto, a produção científica em contabilidade necessita de artigos que 

contribuam com informações a cerca do mercado contábil, baseadas em pesquisas práticas ou 

empíricas que irão trazer evidencias da qualidade ou das características principais da atuação 

contábil na sociedade e nas empresas. A contabilidade tem como foco principal gerar 

informação para alimentar o sistema gerencial e produtivo, auxiliando no processo de gestão. 

O presente trabalho estuda o sistema hospitalar que é fornecedor e gerador de uma grande 

quantidade de informações gerenciais. 

Se utilizadas de modo adequado a informação contábil auxilia o processo gerencial e 

dinamiza todos os setores de uma organização de saúde. Os sistemas de gestão de custos e 

contábeis são as ferramentas mais propícias a aperfeiçoar o processo gerencial de uma 

fundação hospitalar. (BORBA, LISBOA e ULHÔA, 2009). 

Como objetivo de pesquisa do presente artigo, pode-se identificar a busca pelas 

qualificações da produção científica em contabilidade com a temática de contabilidade 

hospitalar, a partir de uma amostra de 18 artigos publicados nos mais variados eventos, o que 

contribui para o aumento na variabilidade de características dos artigos. 

Com base nas considerações apresentadas, o presente trabalho tem como questão de 

pesquisa informar: qual o nível e características da produção científica na área de 

contabilidade hospitalar em diversos eventos contábeis? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para que haja uma análise amostral de artigos com a temática Contabilidade 

Hospitalar, é necessário que seja identificado as características principais das organizações de 

saúde, sejam públicas ou privadas. 

A Contabilidade fornece informações aos hospitais que os gestores irão utilizar para 

tomar decisões, incluindo informações de custos que são de grande importância para o 

processo administrativo das organizações hospitalares. 

 

2.1 Organizações Hospitalares 

 

Em um ambiente dinâmico, de acordo com Ribeiro Filho (2005), as informações sobre 

os resultados produzidos no mercado são significativas para o processo gerencial, podendo 



 

 

 

viabilizar ações antecipadas através da analise de cenários e identificação de oportunidades, 

contribuindo para uma maior obtenção de benefícios crescentes.  

Costenaro e Brondani (2005) afirmam que a integração dos sistemas de informação 

gerencial aos processos de gestão e da controladoria, pode obter como resultado a 

competência dos mecanismos de autocontrole e a realimentação do sistema hospitalar, pois 

constituem um importante meio para que a organização mantenha sua perspectiva dos 

resultados almejados.  

Assim, Santiago et al. (2007), afirmam em seu artigo que “os gestores de organizações 

hospitalares, de modo geral não sabem da grande quantidade de informações que lhes podem 

ser repassadas com o objetivo de se tomar decisões mais seguras e eficientes.” Isso se deve, 

segundo o autor, por causa da dificuldade e complexidade da gestão de entidades do setor de 

saúde, o que dificulta as formas de racionalização dos processos administrativos. 

Durante o processo de Gestão das organizações de saúde, é necessária a busca 

constante por um uso apropriado das informações gerenciais, contábeis e de custos que são a 

base de um processo de gestão bem estruturado, no qual todos os setores e trabalhadores terão 

acesso às informações, organizadas na forma de um sistema de informações gerencias. Assim 

os gestores e os profissionais de saúde poderão tomar suas decisões de modo mais abrangente 

e eficiente. O sistema de informações das organizações de saúde devem locupletar tanto os 

aspectos ligados aos usuários externos, tanto os internos, no sentido de apoiar e subsidiar os 

processos mercadológicos dessas organizações, integrando todos os subsistemas e setores que 

abrangem desde o setor de alimentação, o almoxarifado, a lavanderia, a clínica e a UTI 

No processo de trabalho administrativo das organizações de saúde, “a tomada de 

decisão é considerada a função que caracteriza o desempenho da gerência”. Evidenciando os 

aspectos do processo de gestão e os aspectos das tomadas de decisão, considera-se que estas 

“devem ser frutos de um processo sistematizado, que envolve o estudo do problema a partir 

de um levantamento de dados, produção de informação, estabelecimento de propostas de 

soluções, escolha da decisão, viabilização e implementação da decisão e análise dos 

resultados obtidos” (GUIMARÃES e ÉVORA, 2004). 

Como consequência de um sistema organizado de informação, de acordo com Borba, 

Lisboa e Ulhôa (2009, p. 31) em geral, o sistema de informação gerencial é baseado em 

documentos sistêmicos e em dados relacionados com atividades administrativas e de 

assistência médica institucional, os quais enfatizam de forma mais direta os procedimentos e 

as atividades realizadas nas unidades assistenciais, gerando os resultados esperados, 

traduzidos em termos de eficiência, eficácia e impactos. 

 

2.2 Sistema de Informação Gerencial em Organizações de Saúde 
 

Para Santos e Araújo (2013), “o processo de gestão do setor de saúde exige a tomada 

de decisões de alta responsabilidade e relevância social”. Para esses autores, o uso da 

informação é útil no sentido de apoiar o processo de decisão dos gestores e de atenuar as 

incertezas do processo de gestão das fundações hospitalares. O processo de gestão deve se 

basear nos pressupostos dados pela atuação da informação gerencial fornecida aos gestores, 

direcionando decisões que tenham base em uma correta atenção dada aos colaboradores que 

administram os processos de gestão como um todo. 

O sistema de informações gerenciais abrange as áreas administrativas, financeiras, de 

investimentos, médicas, de suporte, de apoio financeiro e áreas importantes como a de 

almoxarifado. 

Afirmam Sugahara, Sousa, Viseli (2009) 

 
os sistemas informatizados possibilitam aos funcionários das diversas áreas a acessar 

informações e dados atualizados e em tempo real, e ainda com acesso a relatórios, 



 

 

 

gráficos, planilhas de custo melhorando a execução tanto das atividades 

operacionais quanto gerenciais e oferecendo melhor assistência aos pacientes. 

 

Sobre os aspectos apresentados, Costenaro e Brondani (2005) salientam que a 

integração dos Sistemas de Informação Gerencial aos processos de gestão e da controladoria, 

pode obter como resultado a competência dos mecanismos de autocontrole e a realimentação 

do sistema hospitalar, pois constituem um importante meio para que a organização mantenha 

sua perspectiva dos resultados almejados.  

Quanto às particularidades do processo de gestão da informação hospitalar segundo 

Santiago et al. (2007) é crescente a carência por eficiência no âmbito da gestão hospitalar e é 

necessário considerar que os gestores devem saber lidar com os aspectos particulares do 

sistema hospitalar, porque a gestão hospitalar se torna uma tarefa de complexidade 

considerável, pois, além da necessidade de posicionar a entidade em um ambiente econômico 

instável, ainda deve-se saber adequar a nova situação a uma realidade totalmente sensível. 

De acordo com Borba, Lisboa e Ulhôa (2009), o sistema hospitalar possui como input 

de seu processo de serviços a pessoa doente que se encontra no hospital com o propósito de 

curar sua doença ou de amenizar sua dor, o processo produtivo do hospital seriam os exames 

realizados, os medicamentos ministrados, a alimentação balanceada dada aos pacientes, o 

trabalho terapêutico dos enfermeiros, as cirurgias no corpo do paciente e outros processos, 

que depois de executados melhoram os sintomas ou curam a doença do paciente que sai do 

hospital com a saúde reestabelecida. Assim, o output do hospital é o paciente curado ou com 

melhoras significativas de seus sintomas, ou ainda possuindo a receita médica que lhe 

possibilite comprar ou obter seu medicamento. O esquema abaixo demonstra esse processo 

sistêmico da unidade hospitalar. 

 

 
Figura 1 - Processo sistêmico de uma fundação hospitalar 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No sentido de serem organizações que lidam com a questão de vida e que possuem 

como centro dos processos organizacionais a pessoa, as organizações de saúde, se tornam 

complexas, onde é necessária, a utilização de informações gerenciais de estoques e de custos 

de compras, até informações ligadas às mais diversas áreas que pertencem ao sistema 

produtivo dos hospitais. A Controladoria é uma área da Contabilidade que vislumbra todas as 

informações financeiras, de orçamento e de todas as áreas gerenciais de uma organização 

hospitalar, no sentido de gerenciar essas informações para um processo organizacional 

adequado da empresa de saúde como um todo.  

E a Controladoria, pode ser definida “como uma área de conhecimento resultante de 

um conjunto de métodos e procedimentos que se liga a administração dos recursos materiais e 

humanos, da economia, da estatística e da contabilidade.” Essa última área ocupa-se da 

administração econômica, fiscal e financeira das organizações a fim de orientá-las de modo 

que consigam eficiência e adequados processos administrativos e contábeis de seus lucros, 

quese ligam diretamente ao conceito de sucesso organizacional (COSTENARO, 

BRONDANI, 2005) 

De acordo com os mesmos autores, a controladoria possui a tarefa de analisar o 

volume de informações disponíveis no apoio à tomada de decisões. “Este aspecto se liga a 

tese de que os profissionais que atuam nesse ramo das Ciências Contábeis devem entender 



 

 

 

que o mercado a sua volta é bastante complexo e significativo para a organização”, que 

pretende se manter competitiva no cenário onde atua.  

 

2.3 Gestão Gerencial de Custos 

 

Desse modo, para Madeira e Teixeira (2004), aos hospitais e organizações 

hospitalares, pode-se primeiramente considerar três aspectos de custeio, o Custeio por 

absorção, o custeio variável, com análise da Margem de Contribuição e o Custeio baseado em 

Atividades que atualmente vem ganhando destaque. 

De forma mais específica, nos sistemas hospitalares, pode-se ter a pretensão de 

conhecer o custo por exame, paciente-dia, procedimento, enfermidade, clínica ou por centro 

de custo. Desse modo, a classificação do custo com materiais em direto ou indireto vai 

depender de uma definição prévia de qual é o objeto de custo pretendido (SOUZA, 

SCATENA, MEDEIROS, 2012). 

O manual de Gestão de Custos Hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de 

Minas Gerais traz a gestão de custos de forma facilitada, ao mostrar que os custos podem ser 

alocados a centros de responsabilidades como centro de custos produtivos, centros de custos 

não operacionais, centros de custos auxiliares e centros de custos administrativos. O manual 

da Fundação evidencia ainda informações quanto à alocação de custos diretos (associados ao 

processo produtivo como exames e medicação), e a alocação e custos indiretos (como energia, 

equipamentos e diária da UTI), sendo esses custos são rateados por paciente ou por centro de 

custo. 

Desse modo, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais possui considerações a respeito 

dos centos de custo, ou centros de resultado, aos quais, à organização hospitalar pode se 

adequar, organizando os diversos setores do hospital. Esse tipo de custeio que é abordado pela 

Fundação FHEMIG, abrange o método de alocação de Custeio por Absorção. Esse método é 

um dos principais e mais utilizados, devido ao baixo custo de implantação e também por ser 

mais generalizado e menos detalhado do que o método de Custeio ABC. Abaixo segue a 

estrutura proposta pelo manual. 

 

 
Figura 2 - Centros de Resultado ou de Responsabilidade 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Madeira e Teixeira (2004) apresentam a organização hospitalar subdividida em várias 

áreas que podem ser consideradas geradoras e alocadoras de custos. Cada área está ligada a 

um setor do hospital. Desse modo, o hospital pode ser dividido segundo os autores nas áreas 

médica, administrativa e financeira. Dentro dessas áreas seriam alocados custos para cada 

setor, como custos com medicamentos para as farmácias, custo com exames nos laboratórios 



 

 

 

clínicos, custo com pessoal, com os salários dos médicos dos centros cirúrgicos e desse modo, 

os setores financeiros e administrativos seriam geradores de despesas administrativas e outras. 

Os mesmos autores ainda citam que os custos devem ser rateados por métodos de 

rateio que consideram os centros de custos, como centros administrativos, operacionais e de 

auxílio. Os rateios podem ser feitos pela quantidade de produtos ou serviços que cada setor 

gera, como quantidade de pacientes atendidos na clínica médica ou no pronto socorro, 

quantidade de medicamentos que saíram na farmácia, quantidade de materiais que foram 

dispensados aos outros sistemas no setor de almoxarifado, quantidade de cirurgias no centro 

cirúrgico. Esse pode ser considerado como um método de rateio básico.  

Ocusteio ABC é um sistema de custos que objetiva a análise e avaliação das atividades 

do hospital de forma mais precisa, ao indicar modos mais eficientes de alocação de despesas e 

custos indiretos aos produtos e serviços, de modo que o sistema torna mais realista as 

alocações.Os autores citados ainda afirmam que a abordagem de Custeio ABC, trabalha com 

alocação não somente a produtos e serviços, mais às atividades exercidas pela organização, no 

caso dos hospitais como atendimentos médicos, alimentação dispensada aos doentes, 

cirurgias, exames, dentre outros.Esse método ameniza as distorções que ocorrem quando os 

outros métodos tradicionais são empregados, e desse modo torna mais real a gestão de custos 

da entidade, de modo a possibilitar informações mais precisas ao processo administrativo da 

organização.  De acordo com os autores, o método ABC, considera os custos como as 

despesas necessárias para que cada atividade apresente seu produto ou serviço pronto a ser 

consumido pelas outras áreas ou pelos clientes da organização. 

 

 
Figura 3 - Departamentalização de setores de um hospital 

Fonte: Madeira e Teixeira (2004) 

 

O esquema acima, elaborado por Madeira e Teixeira (2004), apresenta a organização 

hospitalar subdividida em diversos centros gerenciais: setores operacionais, de apoio e 

auxiliares. Os custos podem ser rateados por entre os setores de acordo com a atividade de 

cada setor e com a quantidade de produtos ou serviços que cada setor gera ao cliente. Cada 

centro de resultado terá uma atividade específica e cada atividade gera uma quantidade 

própria de produtos ou serviços. Por exemplo, a lavanderia tem a atividade de lavar e passar 

roupas, e a cada dia, são lavadas e passadas uma quantidade própria de peças de roupas que 



 

 

 

gastam uma quantidade de produtos acessórios, como água, produtos de limpeza, energia 

elétrica das máquinas. Outro exemplo é analisar o centro cirúrgico como um setor que opera 

pacientes em estado avançado de problemas orgânicos, nesses centros são feitas algumas 

cirurgias por dia e a cada cirurgia, há um desembolso presente ou futuro com o salário dos 

médicos, com a depreciação dos equipamentos cirúrgicos, com a quantidade de anestesia 

aplicada aos pacientes. 

Os laboratórios são responsáveis pela execução e produção de relatórios na forma de 

exames, e a cada dia são feitos exames em uma quantidade própria, e cada exame possui uma 

particularidade que gera custo, por exemplo, com seringas descartáveis, ou com o processo 

tecnológico que gera custo por causa da quantidade de papel ou com os cartuchos de tinta na 

impressão, com os salários dos técnicos de laboratório, com investimentos em programas e 

computador.  

 

2.4 Noções de Auditoria Hospitalar 

 

Com o crescimento dos gastos na área de saúde e as limitações impostas pelos 

tomadores de serviços hospitalares torna-se necessário à adoção de um sistema que forneça 

informações úteis. Os sistemas tradicionais já não mais atendem às características das 

empresas modernas, no entanto para que esses serviços ocorram surge à necessidade de 

controlar e verificar a maneira como está sendo adotado o sistema e se a maneira de repasse 

das informações é verdadeira e suficiente para que os hospitais possam continuar seus 

atendimentos e atividades. Surge nesse momento a necessidade de realizar uma auditoria 

interna hospitalar e verificar se o que está sendo realizado é condizente com a realidade. 

(ABBAS, 2001). 

A auditoria é uma ferramenta para auxiliar na transparência das informações e 

assegurar que há procedimentos internos, políticas adotadas e legislações vigentes sendo 

realizadas e seguidas de maneiras corretas, evidenciando assim um cenário de fundamental 

importância no que se referea forma de auditar entidades e órgãos públicos. O controle 

praticado por essa não deve ter o papel de cogestão, pois se adotar essa postura poderá 

inviabilizar a administração da instituição. Deve sim, promover o controle, auxiliar para que 

essas tarefas sejam feitas com segurança e rapidez, mas sem interferir no processo da gestão 

(SOUZA,p.10).  

Segundo Attie (2012, p. 5) a auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a 

eficiência e eficácia do controle patrimonial. Para melhoria da eficiência, torna-se importante 

reforçar a estrutura de controle, pois o controle interno bem estruturado é capaz de evidenciar 

uma maior economicidade, razoável eficácia e ainda proporcionar uma significativa 

independência administrativa. 

A auditoria hospitalar serve como uma ferramenta preventiva de controle e de 

fiscalização pode ser pode ser tanto interna quanto externa e ainda direta: quando 

centralizada, descentralizada e integrada ou indireta: quando compartilhada e terceirizada 

(PISCITELLI, TIMBÓ, ROSA, p.413). Ela é interna quando possui um caráter mais 

preventivo, o que garante melhor eficiência, qualidade e qualidade para a organização. 

Conforme Galante, 2004 afirma 

 
controle é o ato ou o efeito de controlar, governar ou dominar. Verificação 

administrativa, fiscalização de alguns procedimentos. Dispositivo capaz de 

comandar qualquer maquina. Interno porque diz respeito à natureza profunda 

de algo, à sua estrutura e ao seu interior tratando-se até aos mínimos detalhes. 

 

A auditoria interna pode ser definida com: “o conjunto de procedimentos técnicos que 

tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das 



 

 

 

informações fiscais, contábeis, financeiras e operacionais da entidade” (NORMA 

BRASILEIRA DE CONTABILIDADE NBC T 12). Já para Grateron (2004) 

 
A auditoria de gestão é uma técnica ou atividade nova que presta consultoria 

aos mais altos extratos de uma organização, seja de caráter público ou 

privado. Procura mostrar os pontos fracos e fortes da organização, 

estabelecendo as recomendações necessárias para melhorar o processo de 

tomada de decisões. Procura avaliar, baseada nos critérios ou parâmetros de 

eficiência, efetividade e economia, o processo de tomada de decisões e seu 

efeito no atingimento das metas e objetivos da organização. Em resumo, a 

Auditoria da Gestão pretende avaliar os resultados obtidos pela gestão no que 

tange a eficiência, eficácia e economia na consecução dos objetivos 

planejados. 

 

De acordo com Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais (Brasil, 2013), o 

controle interno é definido como o planejamento organizacional e todos os métodos e 

procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a 

adequação e o suporte dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a 

aderência às políticas definidas pela direção. É um processo executado pelo conselho de 

administração, gerência e outras pessoas de uma organização, desenhado para fornecer 

segurança razoável sobre o alcance do objetivo compreendendo: eficácia e eficiência 

operacional; mensuração de desempenho e divulgação financeira; proteção do patrimônio; 

cumprimento de leis e regulamentações; Fidedignidade da informação utilizada para o 

processo decisório e gerencial e observação às políticas e diretrizes estabelecidas pela direção. 

Segundo Attie (1992, p. 204), o conceito de controle interno envolve imensa gama de 

procedimentos e praticas que, em conjunto, possibilitam a consecução de quatro objetivos 

básicos: 

 

 A salvaguarda dos interesses da empresa hospitalar; 

 A apreciação e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e 

operacionais e médicos; 

 O estimulo à eficiência operacional em atendimento aos interesses do cliente; e 

 Obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentaria e patrimonial, quanto aos 

aspectos técnicos de legalidade e de legitimidade da gestão dos responsáveis pelo órgão, 

projetos, programa ou atividades auditados; 

 

Para a realização dessa fiscalização é necessário à figura do auditor independente. O 

auditor externo pode descobrir durante seu trabalho, deficiências nos controles internos da 

entidade e comunicar à administração, ao comitê de auditoria ou ao conselho de 

administração. Isso, principalmente, relacionado aos controles internos utilizados na 

elaboração das demonstrações financeiras (OLIVEIRA, p.2010). 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

De acordo Gil (1999, p.78), pode-se identificar que a pesquisa do presente artigo é 

uma pesquisa descritiva pois não modifica os eventos da pesquisa, apenas os analisando de 

modo planejado. Fachin(1980) afirma que para o desenvolvimento de um artigo 

bibliométrico, deve ser feita inicialmente a pesquisa bibliográfica, tendo como etapas: seleção 

da bibliografia; fichas de leitura; relação de tópicos; e sistematização de textos. 

Quanto à abordagem do problema de pesquisa é considerado qualitativo, pois não se 

fez o uso de instrumentos estatísticos, segundo Richardson (1999, p. 80) “os estudos que 

empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado 



 

 

 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

O tema de Contabilidade Hospitalar foi escolhido, pois a produção científica nessa 

área vem crescendo e é de grande impacto o uso da informação contábil nas organizações 

hospitalares que necessitam de um número significativo de informações contábeis corretas de 

acordo com a teoria contábil e acadêmica. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os artigos foram pesquisados dos anais eletrônicos de vários eventos, entre congressos 

e revistas. Esses eventos são variados, pois pretende-se evidenciar a publicação sobre o tema 

de Contabilidade Hospitalar a partir de vários aspectos, contidos em eventos reconhecidos e 

em alguns menos evidentes, nesses últimos são publicados muitos artigos sobre o tema e de 

relevância considerável. 

Os termos de buscas pesquisados foram: contabilidade hospitalar, gerência hospitalar, 

custos hospitalares, sistema de informação assistencial. Com esses termos, os artigos foram 

pesquisados através de uma base bastante ampla, nos anais eletrônicos dos eventos, 

congressos brasileiros e internacionais, além de revistas contábeis. 

A busca por uma variabilidade maior de artigos gera uma informação múltipla e de 

evidente qualidade, já que haverá artigos renomados e outros mais antigos ou não tão 

conhecidos, possibilitando uma análise mais ampla sobre a produção científica de 

contabilidade hospitalar no Brasil. 

Os artigos pesquisados contêm os títulos e eventos do quadro abaixo: 

 

Tabela 1 – Amostra de artigos pesquisados 
Identificação Título Evento 

1 
A contabilidade no terceiro setor: instrumento de 
transparência social 

Revista Contabilidade e 
Amazônia 

2 A controladoria em instituições hospitalares 
Revista Eletrônica de 

Contabilidade 

3 
A gestão das organizações hospitalares e suas 
complexidades 

VII CNEG 

4 
A informação produzida pelos sistemas de 
contabilidade de custos nos hospitais públicos 
portugueses: características e lacunas 

Congresso AECA 

5 
A utilização das informações de custos por instituições 
hospitalares: um estudo em hospitais da cidade de 
Natal-RN 

XIV CBC 

6 
A utilização de instrumentos contábeis no processo de 
gestão nas micro e pequenas empresas 

VII CONVIBRA 

7 
Apuração dos custos nas organizações hospitalares: o 
método ABC aplicado no serviço de processamento de 
roupas de um hospital 

FAE 

8 Avaliação de sistemas de informações em hospitais IV SIMPOI 

9 
Controladoria: um estudo do uso de instrumentos de 
controladoria nas médias pequenas empresas do 
ramo hospitalar da cidade de Manaus (AM) 

Revista RPGOA 

10 
Estágios evolutivos da contabilidade gerencial em 
empresas brasileiras 

ANPAD 



 

 

 

11 
Gestão de custos hospitalares por meio do custeio Por 
absorção: o caso da maternidade Carmela Dutra 

XIV CBC 

12 
Mensuração de desempenho da cadeia de 
suprimentos do 
setor hospitalar: uma abordagem conceitual. 

XII SIMPOI 

13 
Nível de aderência dos artefatos de contabilidade 
gerencial sob a perspectiva dociclo de vida 
organizacional: um estudo de caso 

XIISemead 

14 
O custeio abc como ferramenta de gestão de custos e 
controle dos processos gerenciais no setor industrial: 
uma discussão teórica 

FANESE 

15 

Perfil dos artigos sobre sistemas de informações 
gerenciais voltados para hospitais universitários 
publicados em congressos relevantes no período 
de2007 a 2011 

GETEC 

16 
Sistema de informação: instrumento para tomada de 
decisão no exercício da gerência 

CI. INF 

17 
Sistemas tradicionais de custeio e sistema de custeio 
baseado em atividades: uma comparação dos 
sistemas adotados na gestão hospitalar 

LINKANIA 

18 
Um estudo acerca da utilização de instrumentos da 
controladoria em entidade hospitalar do terceiro setor 

VII CNEG 

 

O quadro acima evidencia os eventos onde estão publicados os artigos pesquisados. Os 

eventos são parte renomada no cenário acadêmico contábil e parte dos eventos é menos 

conhecida, e os eventos são anais de congressos ou revistas contábeis. 

O gráfico abaixo identifica o número de publicações pesquisadas de acordo com o 

evento de publicação: 

 

Gráfico 1 – Publicações por eventos pesquisados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 A tabela abaixo identifica quantos artigos da amostra pertence aos respectivos eventos 

contábeis. 

 

Tabela 2 – Percentual de artigos por evento 

Evento Percentual Número de Artigos 

ANPAD 5,55% 1 



 

 

 

Revista Ciência e Informação 5,55% 1 

Congresso AECA 5,55% 1 

FAE 5,55% 1 

FANESE 5,55% 1 

GETEC 5,55% 1 

IV SIMPOI 11,1% 2 

LINKANIA 5,55% 1 

Revista Contabilidade e Amazônia 5,55% 1 

Revista Eletrônica de Contabilidade 5,55% 1 

Revista RPGOA 5,55% 1 

VII CNEG 11,1% 2 

VII CONVIBRA 5,55% 1 

XII Semead 5,55% 1 

XIV CBC 11,1% 2 

 

Pode-se perceber que os eventos como CBC e CNEG possuem uma publicação maior, 

porém a maioria dos outros eventos possui apenas uma publicação.O gráfico abaixo evidencia 

a quantidade distribuída de artigos publicados em revistas ou congressos e é baseado na tabela 

que se segue: 

 

Quadro 2 – Artigos por tipo de publicação 
Evento Número de Artigos Percentual 

Revista 7 38% 

Congresso 11 61% 

 

Gráfico 2 – Artigos segregados por tipo de publicação

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A quantidade de artigos publicados em congressos é maior que a quantidade em 

revistas, o que mostra uma tendência a se publicar artigos em congressos ser maior do que em 

revistas, devido as universidades que produzem as revistas terem um nível maior para 

qualificação dos artigos. Os anos de publicação para os artigos foram os seguintes: 

 



 

 

 

Tabela 3 – Artigos e anos de publicação 
Data Identificação Título 

2002 7 

Apuração dos custos nas organizações hospitalares: o método 

ABC aplicado no serviço de processamento de roupas de um 

hospital 

2004 16 
Sistema de informação: instrumento para tomada de decisão no 

exercício da gerência 

2005 2 A controladoria em instituições hospitalares 

2005 10 
Estágios evolutivos da contabilidade gerencial em empresas 

brasileiras 

2007 5 
A utilização das informações de custos por instituições 

hospitalares: um estudo em hospitais da cidade de Natal-RN 

2007 11 
Gestão de custos hospitalares por meio do custeio Por absorção: 

o caso da maternidade Carmela Dutra 

2009 8 Avaliação de sistemas de informações em hospitais 

2009 12 
Mensuração de desempenho da cadeia de suprimentos do 

setor hospitalar: uma abordagem conceitual. 

2009 13 
Nível de aderência dos artefatos de contabilidade gerencial sob a 

perspectiva do ciclo de vida organizacional: um estudo de caso 

2010 4 

A informação produzida pelos sistemas de contabilidade de 

custos nos hospitais públicos portugueses: características e 

lacunas 

2011 1 
A contabilidade no terceiro setor: instrumento de transparência 

social 

2011 3 A gestão das organizações hospitalares e suas complexidades 

2011 6 
A utilização de instrumentos contábeis no processo de gestão nas 

micro e pequenas empresas 

2011 18 
Um estudo acerca da utilização de instrumentos da controladoria 

em entidade hospitalar do terceiro setor 

2012 9 

Controladoria: um estudo do uso de instrumentos de 

controladoria nas médias pequenas empresas do ramo hospitalar 

da cidade de Manaus (AM) 

2012 14 

O custeio abc como ferramenta de gestão de custos e controle 

dos processos gerenciais no setor industrial: uma discussão 

teórica 

2012 15 

Perfil dos artigos sobre sistemas de informações gerenciais 

voltados para hospitais universitários publicados em congressos 

relevantes no período de2007 a 2011 

2013 17 

Sistemas tradicionais de custeio e sistema de custeio baseado em 

atividades: uma comparação dos sistemas adotados na gestão 

hospitalar 

 

Pode identificar no quadro acima que o período de artigos pesquisados varia de 2002 a 

2013 e esse período foi escolhido por ser mais longo e evidenciar a evolução da produção 

contábil na área de contabilidade hospitalar.  

O gráfico abaixo mostra a evolução dos artigos pelo ano de produção: 

 

Gráfico 3 – Artigos publicados por ano do evento 



 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Pode se identificar que nos últimos anos a partir de 2011, houve mais artigos 

publicados sobre contabilidade hospitalar, sendo que são menos artigos publicados no começo 

da década.Quanto a identificação dos autores pesquisados, a tabela abaixo contém o número 

de autores e a identificação dos sexos para uma análise mais detalhada: 

 

Tabela 4 – Artigos pesquisados e número de autores e sexo. 

Identificação Título 
Nº de 

autores 
H M 

1 
A contabilidade no terceiro setor: instrumento de transparência 

social 
2 0 2 

2 A controladoria em instituições hospitalares 2 2 0 

3 A gestão das organizações hospitalares e suas complexidades 2 1 1 

4 

A informação produzida pelos sistemas de contabilidade de 

custos nos hospitais públicos portugueses: características e 

lacunas 

2 2 0 

5 
A utilização das informações de custos por instituições 

hospitalares: um estudo em hospitais da cidade de Natal-RN 
3 2 1 

6 
A utilização de instrumentos contábeis no processo de gestão nas 

micro e pequenas empresas 
4 1 3 

7 

Apuração dos custos nas organizações hospitalares: o método 

ABC aplicado no serviço de processamento de roupas de um 

hospital 

3 1 2 

8 Avaliação de sistemas de informações em hospitais 2 1 1 

9 

Controladoria: um estudo do uso de instrumentos de 

controladoria nas médias pequenas empresas do ramo hospitalar 

da cidade de Manaus (AM) 

3 2 1 

10 
Estágios evolutivos da contabilidade gerencial em empresas 

brasileiras 
2 0 2 

11 
Gestão de custos hospitalares por meio do custeio Por absorção: 

o caso da maternidade Carmela Dutra 
3 1 2 

12 
Mensuração de desempenho da cadeia de suprimentos do 

setor hospitalar: uma abordagem conceitual. 
2 1 1 

13 
Nível de aderência dos artefatos de contabilidade gerencial sob a 

perspectiva do ciclo de vida organizacional: um estudo de caso 
6 1 5 

14 
O custeio abc como ferramenta de gestão de custos e controle dos 

processos gerenciais no setor industrial: uma discussão teórica 
4 3 1 



 

 

 

15 

Perfil dos artigos sobre sistemas de informações gerenciais 

voltados para hospitais universitários publicados em congressos 

relevantes no período de2007 a 2011 

4 2 2 

16 
Sistema de informação: instrumento para tomada de decisão no 

exercício da gerência 
4 1 3 

17 

Sistemas tradicionais de custeio e sistema de custeio baseado em 

atividades: uma comparação dos sistemas adotados na gestão 

hospitalar 

2 2 0 

18 
Um estudo acerca da utilização de instrumentos da controladoria 

em entidade hospitalar do terceiro setor 
1 0 1 

 

O gráfico abaixo evidencia a quantidade de autores homens e mulheres dos artigos 

listados acima: 

 

Gráfico 4 – Autores por sexo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se que os autores são na maioria mulheres, com porcentagem de mais de 50%, 

tendo artigos somente com autoras mulheres. E pelo gráfico abaixo, pode ser identificado que 

o número total de mulheres é maior que o número de homens como autores de artigos: 

 

Tabela 5 – Distribuição de autores por sexo. 
Homens Mulheres Total 

23 28 51 

45% 54% 100% 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos autores por sexo. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 



 

 

 

Outra análise é a de número de autores por artigo, como nos dados abaixo: 

 

Gráfico 6 – Número de autores 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 É evidenciado que a maioria dos artigos da amostra pesquisada possuem 2 a 3 autores, 

e com 1 e 6 autores, o número de artigos é apenas 1. O que demonstra que os estudantes de 

contabilidade fazem em grande parte artigos com 2 ou 3 componentes da pesquisa, e poucos 

estudantes fazem artigos sozinhos, devendo se ater ao fato de alguns eventos limitar a 

quantidade de autores. 

Quanto às metodologias dos artigos pesquisados, o gráfico abaixo evidencia as 

abordagens metodológicas quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos: 

 

Tabela 6 – Artigos segregados por tipo de pesquisa 

Metodologia Nº de artigos 
Percentual 

Quantiativo 11 61% 

Qualitativo 7 38% 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Gráfico 7 – Artigos segregados por tipo de pesquisa. 

 
   Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Pode-se perceber que a maioria dos artigos possuem pesquisa quantitativa, porém 

grande parte possui pesquisa qualitativa também, o que demonstra que há uma tendência de 

pesquisas qualitativas na área de contabilidade hospitalar. 

 

 



 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para Leal et al. (2012), a produção científica contábil contribui positivamente para a 

melhoria da percepção pública do contador e para a formação dos estudantes como 

profissionais qualificados para a atuação no mercado contábil. 

A pesquisa desse artigo contribuiu no sentido de identificar através de uma amostra, a 

qualificação da publicação de pesquisas na área de contabilidade hospitalar, considerando que 

as organizações de saúde precisam de informações corretas e de forma confiável para que 

seus gestores tomem as decisões, já que essas organizações estão inseridas em um mercado 

instável. 

Pôde-se identificar que a produção de artigos nessa área abrange não somente os 

eventos de grande relevância, mas também revistas de diversas universidades, tendo os artigos 

em grande maioria de 2 a 3 autores, sendo mais de 50% mulheres. 

O ano de produção aumenta principalmente depois de 2011 e diminui 

significativamente em 2013. As pesquisas executadas nos artigos são em maioria quantitativa, 

porém grande parte é qualitativa, incluindo análises bibliométricas. Assim, identifica-se um 

dos perfis de publicações sobre Contabilidade Hospitalar no meio científico e acadêmico 

contábil. 
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