
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CDS - CÂMARA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ( PÔSTER )

NOME: SCARLET OHARA MACHADO EUFRASIO

TÍTULO: A NEUROGESTÃO COMO PRINCÍPIO CIENTIFICO DE MUDANÇA DO FORMATO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAIS E GOVERNANÇA PARA ADOÇÃO DA ENGENHARIA DE

CUSTOS PROCEDURAL E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO DE CUSTOS(PNGC), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM HOSPITAIS C

AUTORES: OTAVINO ALVES DA SILVA, SCARLET OHARA MACHADO EUFRASIO, OTAVINO ALVES DA SILVA, SCARLET OHARA MACHADL EUFRASIO, NAYANNE RESENDE

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: NEURIGESTAO, ENGENHARIA PROCEDURAL, CUSTOS, SERVIÇOS HOSPITALARES

RESUMO

Resumo

No âmbito dos serviços de atenção à saúde, várias tipologias de doenças ttêm 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. A pesquisa foi realizada com base nas metodologias: exploratória, a partir de

levantamentos bibliográficos sobre apuração e gestão de custos; descritiva mediante observação sistêmica no Hospital de Claudio sobre partos cesarianos e análise de

documentos do PNGC/MS, do PDR/MG e relatórios da SES/MG. Apurou-se parcialmente um custo do parto cesariano de R$ 1.257,13 contra cobertura do SUS de R$ 545,73 e

grande dificuldade para adotar o PNGC/MS devido a modelos de controle financeiros e contábeis e sistema de governança.
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