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RESUMO

Resumo

No âmbito dos serviços de atenção à saúde, várias tipologias de doenças têm sido objeto de estudo: doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis; condições de

saúde ( agudas e crônicas); redes de atenção à saúde; atenção à saúde primária, secundária e terciária; sistema de regionalização municipal, microrregional e macrorregional. O

Ministério da Saúde ao lançar o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) adotou para apuração de custos hospitalares conveniados ao SUS a tipologia baseada em

centros de custos por natureza de gastos ( administrativos, intermediários, finais ou produtivos) e por método o custeio por absorção recíproca. O presente trabalho toma por

taxonomia conceitos de pertinência derivados da engenharia de custos, mais apropriada para a estrutura de unidade de práticas integradas (UPI), categorizadas por condições da

doença e condições de saúde, e ser ajustável à neurogestão. O objetivo do trabalho é apresentar o modelo de continuidade sustentável de serviços de hospitalares que tem por

fundamentação logística a Engenharia de Custos Procedural para a construção do melhor custo, obtido pela convergência do custo máximo com o custo mínimo, mediante a

metodologia Backward Analysis tendo sua  aplicabilidade prática baseada na Neurogestão que, por sua vez, utiliza-se das ferramentas do Business Model Generation ( Canvas)

 e do Design Thinking, além de estratégicas matemáticas da Microeconomia para desenvolver a convergência do custo máximo com o custo mínimo para construção do custo

melhor e daí para o melhor custo. A aplicabilidade prática desse modelo está sendo negociada com dois hospitais da região. 
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