
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CSA - CÂMARA DE CIÊNCIAS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: ALESSANDRA REIS DE PAULA

TÍTULO: ESTUDO DOS EFEITOS DO PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA SOBRE ALGUNS ASPECTOS DA GESTÃO DE PLANO DE SAÚDE

AUTORES: DARLAN EINSTEIN DO LIVRAMENTO, ALESSANDRA REIS DE PAULA, ALESSANDRA REIS DE PAULA, DENIS PIMENTA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): NÃO POSSUI

PALAVRA CHAVE: GESTÃO EM SAÚDE, MEDICINA PREVENTIVA, CONVÊNIO MÉDICO. 

RESUMO

A medicina preventiva leva ensinamentos à comunidade, fazendo com que as pessoas atuem a favor da prevenção de doenças e precocidade de diagnósticos, permitindo mais

qualidade de vida. O presente estudo teve como objetivo estudar como o programa de medicina preventiva pode influenciar no número de internações e consequentemente na

gestão de convênio médico. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em uma empresa prestadora de serviços na área da saúde de São Sebastião do Paraíso – MG, que

possui o programa de medicina preventiva. As etapas da pesquisa se constituíram de uma revisão bibliográfica seguida de coleta de dados de campo das seguintes variáveis:

número e idade de mulheres e homens usuários do programa; número de internações totais; número de internações por Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica

(HAS). Foram realizados estudos de regressão nos dados com objetivo de avaliar a evolução das variáveis ao longo do período 2014 a 2016. Na análise da evolução do número

de internações por DM e HAS, observou-se um ajuste quadrático do comportamento dessas variáveis. Nesse mesmo contexto é notado que o número de internações causadas

por essa patologia diminuiu ao longo do período avaliado após a implantação do programa de medicina preventiva. Na análise dos dados referentes ao número de internações

totais os dados mostraram o mesmo comportamento quadrático, onde também houve uma diminuição das internações, após implantação programa. Nesse contexto os resultados

mostram a importância da prevenção e da promoção da saúde proporcionando vantagens relacionadas à qualidade de vida dos usuários e também as condições de gestão do

convênio médico.  Conclui-se que, para as condições em que foram realizados trabalho, que a implantação de um programa de medicina preventiva proporcionou diminuição nas

internações, em função das variáveis estudadas. Houve limitação referente aos dados sobre custos das internações.
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