Código: 720

CURSO

Governação Clínica

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH)

Descrição/
Fundamentação

A Governação Clínica é uma abordagem sistemática com o objetivo de manter ou melhorar a
qualidade dos cuidados ao doente. As organizações são responsáveis e responsabilizadas por
melhorar continuamente a qualidade de seus serviços e salvaguardar altos padrões assistenciais,
criando um ambiente no qual a excelência nos cuidados de saúde floresça. Ou seja, é fazer a
coisa certa, na hora certa, pelo profissional certo - a aplicação da melhor evidência para o
problema do doente, da maneira que ele deseja, por um profissional ou equipa adequadamente
treinada e com recursos. Para além disso, o profissional ou a equipa devem trabalhar dentro de
uma organização responsável pelas ações dos seus profissionais, que os valorize (avaliar e
potenciar o seu desenvolvimento profissional), para minimizar riscos, aprender com as boas
práticas e até mesmo com os erros.

Objetivos

Principal objetivo:
- Capacitar os formandos para a apropriação e utilização de metodologias decorrentes das novas
práticas de gestão em Serviços de Saúde, num quadro de participação de todas as partes,
potenciando a coordenação de competências e visando a Melhoria Contínua da Qualidade dos
Serviços prestados.

Destinatários

Profissionais de Saúde: Dirigentes, chefias e responsáveis serviços clínicos e de apoio à gestão

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.

Docentes

FERNANDA PRÍNCIPE
Doutorada em Ciências de Enfermagem (Universidade do Porto). Especialista em Enfermagem
Médico-Cirúrgica. Auditor em Sistemas de Gestão da Qualidade. Pós-Graduação em Gestão de
Serviços de Saúde. Título de especialista do ensino superior politécnico para a área científica da
Enfermagem. Professora Coordenadora na ESSNorteCVP.
LÍDIA RODRIGUES
Mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Enfermeira, Especialista em Enfermagem MédicoCirúrgica. Enfermeira Chefe/Responsável da Unidade de Hospitalização Domiciliária do CHTS,
EPE. Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde.
LILIANA MOTA
Doutorada em Ciências de Enfermagem (UP). Mestre em Informática Médica. Mestre em
Enfermagem Médico-Cirúrgica. Título de especialista do ensino superior politécnico para a área
científica da Enfermagem. Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde. Professora Adjunta
na ESSNorteCVP.
1/2

Plano de
Estudos/Conteúdos
Programáticos

1.
2.
3.
4.

Clinical Governance.
Resultados Baseados na Evidência.
Segurança do Doente.
Gestão do Risco.

Calendarização

O curso tem a duração de 5 dias: segundas e quintas-feiras das 16h-20h

Inscrição

Datas previstas: 18, 22, 25, 29 novembro 2021 e 02 de dezembro 2021
Online: Formato síncrono na Plataforma Microsoft Teams
As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt.

Requisitos mínimos Licenciatura
Vagas

18 vagas

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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