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Diretora da Somiti tem dissertação de
mestrado aprovada na UFMG
“Determinantes da intensidade de utilização de recursos
terapêuticos e propedêuticos em pacientes tratados em unidades
de terapia intensiva de adultos”. Este é o tema da dissertação de
mestrado apresentada pela intensivista e responsável pelo
Conselho de Qualidade e Gestão da Somiti, Maria Aparecida Braga,
no último dia 27 de abril, na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). A dissertação, aprovada pela banca examinadora, foi
orientada pelo professor Renato Camargos Couto.
O estudo tem como objetivo principal definir os determinantes da
intensidade de utilização de recursos terapêuticos em pacientes
tratados em UTI´s de adultos, utilizando como parâmetro o preço
pago pelos serviços da operadora de saúde suplementar.
A intensivista se baseou para a redação de sua tese no contexto
atual da saúde no país, que demonstra tendência de aumento
progressivo de custo, conseqüência das modificações na
distribuição etária da população devido ao aumento da longevidade
e elevação dos índices de expectativa voltados aos cuidados de
saúde. O aprimoramento das técnicas de prestação de cuidados
de saúde também foi levado em consideração.
Maria Aparecida considerou o objetivo das UTIs de agrupar em
um mesmo local recursos para atendimento e tratamento de
pacientes gravemente enfermos, com grande risco de
descompensação clínica e que apresentam recuperação.
Considerou, ainda, a
utilização das UTIs por
pacientes que não têm
indicação para utilizá-lo e
estudou o modelo de
remuneração por
procedimentos, que segundo a
intensivista é equivocado e
estimula o uso inadequado dos
recursos dessas unidades de
tratamento intensivo.
Foram avaliados 1.453
pacientes admitidos em quatro
UTI´s de adultos de Belo
Horizonte, no período de
dezembro de 2007 a
dezembro de 2009.

1º Simpósio Acredita Minas supera
expectativas e terá segunda edição
O 1º Simpósio Acredita Minas, ocorrido nos dias 16 e 17 de abril, na
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal de Minas
Gerais, é parte do curso de Especialização em Acreditação da
Organização Nacional de Acreditação. O evento contou com a
presença de 400 participantes, superando as expectativas dos
organizadores, que já se preparam para a segunda edição do
evento, prevista para 2011.
Leia mais!
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Jornada de Muriaé: Inscrições abertas
Participe! As inscrições para a jornada Muriaé serão reabertas na
secretaria do evento, na Fundação Cristiano Varella, no dia 20 de
maio, a partir das 14h.

