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Os treinamentos oferecidos pela educação continuada em saúde são estratégicos

para a formação de equipe favorecendo a segurança ao paciente. Adequar os

treinamentos para as equipes se torna um grande desafio, cabendo novas

propostas a fim de maior adesão aos treinamentos. Como estratégia institucional

foi implementado em de janeiro de 2020 o Cartão fidelidade, que proporciona

pontos aos colaboradores que comparecem aos treinamentos. A pontuação é de

acordo com o tipo e duração dos treinamentos e ao completar a cartela de pontos

o colaborador recebe uma gratificação

Verificar aumento da participação em treinamentos após 

implantação do Cartão fidelidade. 

Estudo retrospectivo, descritivo, de um hospital público,

no interior do Estado de São Paulo. Dados dos

treinamentos realizados em 2019 e 2020 para equipe de

enfermagem. Para cálculo do indicador considerou-se

hora/homem/mês

A nova estratégia colaborou para o envolvimento dos colaboradores no processo ensino e aprendizagem. Vale ressaltar que

tratando-se de treinamentos com equipes as estratégia utilizadas devem ser voltadas ao aprendizado de adultos; portanto,

as experiências de aprendizagem necessitam ser estruturadas cuidadosamente de modo a estimular diálogos abertos, troca

de ideias e respeito à heterogeneidade do grupo e o conteúdo deve ser baseado em experiências reais a fim de que de fato

se sintam parte do contexto e busquem participar ativamente dos treinamentos oferecidos pela instituição.
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O indicador de horas de treinamento

dos últimos 6 meses de 2019, variou de

6,23 a 19,15 horas, com mediana de

10,43, sendo o maior pico em set/19. Já

após a implantação do cartão fidelidade,

observou- se que nos primeiros 6 meses

de 2020 o indicador variou de 12,45 a

16,19 horas, com mediana de 14,18

conforme demonstrado no gráfico ao

lado.


