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MAIS NOTÍCIAS TCM INFORMATIVO

Saúde e mecanismos de gestão é tema de debate na Escola de Contas do TCMSP
terça-feira, 16 de abril de 2019

 
O auditório da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) foi local de debate na manhã de terça (16/04), com a palestra “Saúde –
Mecanismos de Gestão aplicáveis no Controle Interno”. Contando com a participação de Dr. Nacime Salomão Mansur, médico, mestre em administração hospitalar e
superintendente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), o evento apresentou ferramentas de gestão adotadas em organizações do Terceiro
Setor que mantém parceria com o poder público na área da saúde, abordando estruturação e fluxos dos sistemas. A moderação foi realizada pela Prof.ª Eliana Verdade,
docente na Escola de Contas do TCMSP. 
 
Alguns dos pontos abordados na palestra foram os crescimentos em gastos em saúde, a utilização de tecnologia majoritariamente danosa no tratamento médico (40%),
comparada a utilização benéfica (33%) e indeterminada (22%), o abuso na realização de exames acarretando em gastos excessivos, erros médicos (estima-se que um a cada
dez pacientes sofra dano médico), a atual mercantilização do ensino superior no campo da medicina e a ausência de medidas de prevenção eficazes, fazendo com que os
gastos diretos com tratamentos de doenças sejam maiores que os gastos com a saúde em si. 
 
Mansur também abordou sobre o Balanced Scorecard (BSC), uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida em 1998 por professores da Harvard
Business School, além de relatar sobre seu envolvimento com a SPDM, diretamente ligada à Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) e sobre a gestão da sociedade em alguns
hospitais metropolitanos, como o Hospital Geral de Diadema e o Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, em Suzano. 
 
Após a palestra, o público pôde perguntar e debater sobre o tema, posteriormente sendo realizada a entrega de certificados para o palestrante e moderação.
 

 

Sebastião Nascimento, assessor do TCMSP, apresentando o evento
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Moderadora Eliana Verdade, docente na Escola de Contas do TCMSP
 

 

Dr. Nacime Salomão Mansur, médico, mestre em administração hospitalar e superintendente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)
 

 

Interação do público com o palestrante e moderação
 



17/04/2019 https://intranet.tcm/imprensa/noticias/NoticiaDinamica.asp?Id=7196

https://intranet.tcm/imprensa/noticias/NoticiaDinamica.asp?Id=7196 3/3

 

Público presente no local
 

 

Entrega de certificado
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