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452 – Gestão em Saúde

A gestão do conhecimento e inovação constante são cruciais

A escolha dos temas levou como premissa os eixos de

para a consolidação e sucesso de uma organização, sendo a tomada de

segurança do paciente, legislação e possibilidade de incluir todos os

decisão, velocidade de aprendizagem dos profissionais e o investimento

profissionais da instituição. Pensando nesse cenário, foram escolhidos

contínuo no desenvolvimento uma importante vantagem competitiva, e

08 temas: Processo medicamentos (equipe de enfermagem);

no caso de uma instituição em saúde, fundamental para garantir a

Melhores práticas no preenchimento de atestado de óbito (equipe

segurança dos pacientes, sendo uma premissa contida na cultura

médica);

organizacional (AIRES; FREIRE; SOUZA, 2017). Nas atividades de

atendimento telefônico); Protocolo institucional de tromboembolismo

controle gerencial, a avaliação de desempenho é uma importante

venoso (equipe médica); Treinamentos de Nutrição - Reciclagem

ferramenta para manter ou melhorar a performance organizacional. Para

para

essa avaliação, o Balanced Scorecard (BSC) foi criado para balancear

profissionais da instituição); Gestão ambiental – ISO 14001 (todos os

as medidas financeiras e não financeiras de desempenho institucional

profissionais da instituição); Sepse – Protocolo Assistencial (equipe

(BEUREN; SOUZA; PORTULHAK, 2018). Com o intuito de fomentar a

médica e de enfermagem). A utilização da metodologia ADDIE foi

desenvolvimento organizacional, no ano de 2020 foi inserido nas metas

empregada para definir a melhor estratégia de construção dos cursos

BSC a capacitação profissional, tendo como meta a taxa de conclusão

online, tendo como foco a criação de objetos de aprendizagem

dos cursos digitais (online) ou híbridos e a nota de aprovação.

interativos e direcionados para cada público. Após a criação dos

Tabela 1 – Indicador BSC com as metas definidas
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A presença da adesão de cursos nos indicadores institucionais (BSC) é uma importante ferramenta de valorização da cultura de capacitação
profissional, e a metodologia aplicada e envolvimento da liderança é crucial para o sucesso da proposta estabelecida, além de fortalecer o pilar de
segurança do paciente.
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