Código: 720

CURSO

Segurança do Doente e Gestão de Risco
– 1ª Ação

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH)

Descrição/
Fundamentação

O Plano Nacional para a Segurança dos Doentes tem como objetivo primordial orientar os
gestores e os profissionais de saúde para a utilização de métodos e estratégias que promovam
a redução dos riscos associados à prestação de cuidados de saúde. Esta é uma responsabilidade
partilhada por todos os profissionais, independentemente da sua área de intervenção, de
garantir a segurança dos doentes. Assim, e tendo em conta os objetivos estratégicos deste
Plano, importa que os profissionais de saúde compreendam e se apropriem das suas diferentes
dimensões, enformando a sua intervenção nestes princípios. Tendo como pressuposto a
melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde, os profissionais devem ser capazes de
desenvolver a sua prática, seja ao nível assistencial, seja ao nível da gestão, formas de atuação
que promovam a segurança do doente.

Objetivos

- Capacitar os profissionais para a utilização de práticas que conduzam à implementação efetiva
de uma cultura de segurança do doente.
- Capacitar os profissionais para a gestão eficaz do risco em saúde.

Destinatários

Profissionais de Saúde: enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos
superiores, gestores e assistentes técnicos.

Duração/ ECTS

20 horas / 2,5 ECTS (crédito)
Online: Formato síncrono na Plataforma Microsoft Teams

Metodologia e
Avaliação

Formação:
- As sessões letivas serão desenvolvidas através do método expositivo, participativo,
demonstrativo, discussão de casos clínicos.
Avaliação:
- Avaliação de conhecimentos será realizada com base na participação dos formandos e na
realização de uma prova de avaliação. O formador regista o nível de aproveitamento de cada
formando.
- No final da formação os formandos respondem a um conjunto de questões relacionadas com:
programa do curso; funcionamento do curso; ação dos formadores.

Docente/Formador

Leandro Oliveira
Mestre em Gestão e Economia de Serviços de Saúde. Pós-graduado em Gestão e Direção de
Serviços de Saúde. Licenciado em Contabilidade e Gestão. Doutorando em Gestão, Universidade
do Porto. Docente convidado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e na
ESSNorteCVP. Gestor da Casa de Saúde da Boavista.

Plano de
Estudos/Conteúdos
Programáticos

•Estratégia Nacional Qualidade na Saúde e Plano Nacional para a Segurança no Doente.
•Cultura de Segurança do Doente.
•Avaliação da Cultura de Segurança do Doente.
•Conceitos e princípios da gestão de risco.
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•Gestão do Risco e Gestão da Qualidade em serviços de saúde.
•Referenciais normativos.

Calendarização

O curso tem a duração de 5 dias: terça-feira e sexta-feira (17h-21h)
Datas previstas: 14, 17, 21, 24 e 28 de setembro 2021
Online: Formato síncrono na Plataforma Microsoft Teams

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt.

Requisitos mínimos Licenciatura
Vagas
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Informações

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565

E-mail: formacao@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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