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Participação no 1º Seminário Gestão em Cuidados de Saúde – Ganhos em Saúde, que 

decorreu no dia 10 de março, no Hospital Escola Fernando Pessoa em Gondomar 

 

 

Este seminário foi o culminar de uma caminhada de crescimento pessoal e profissional 

partilhada pelo grupo de deiscentes do 1º Curso de Pós-graduação Gestão em Cuidados de 

saúde, da Universidade Fernando Pessoa, da qual faço parte.  

A gestão com ganhos em saúde é uma meta para todos os cuidados de saúde a qualquer 

nível e para qualquer profissional de saúde. É neste contexto que o 1º seminário Gestão em 

cuidados de saúde - Ganhos em Saúde veio proporcionar um espaço de partilha de 

experiências, de aprendizagem e a divulgação de boas práticas com evidência em ganhos em 

saúde. A necessidade de refletir e até inovar nas políticas e legislação em saúde, na 

economia da saúde, na governação clinica e no marketing em saúde são temáticas 

primordiais para se obter Ganhos em Saúde na população. 

O 1º Seminário de Gestão em Cuidados de Saúde - Ganhos em Saúde pretendeu trazer para 

a comunidade científicos temas inovadores no âmbito da gestão com ganhos em saúde 

centrados no cidadão. Do programa científico constam temáticas como:  

 Políticas em saúde – boas práticas em cuidados de saúde: segurança do doente 
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 Governação clinica: Governar hoje o futuro dos cuidados de saúde 

 Economia da saúde: Infeções Associadas a Cuidados de Saúde (IACS), uma perda para 

todos. Assumir ganhos, uma função de cada um 

 Marketing em cuidados de saúde: Benchmarking na gestão em saúde: uma 

ferramenta de marketing. 

E ainda em paralelo dois Workshops:  

 " Como elaborar um plano de marketing em serviços de saúde?"  

 " Compromisso de um líder". 

A organização deste seminário foi para nós um desafio e contou com a presença de peritos 

nas diferentes temáticas propiciando momentos de partilha e enriquecimento entre os 

participantes neste evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Considerando a importância da gestão dos cuidados de saúde na obtenção dos resultados 

que o cidadão espera dos serviços de saúde, importa desmistificar conceitos e 

impulsionar uma discussão aberta sobre o tema. 
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Neste seminário tive o privilégio de participar como palestrante na apresentação do painel 

Economia da Saúde: IACS, uma perda para todos. Assumir ganhos uma função de cada um, 

com uma apresentação intitulada “ Contratualização: um incentivo às boas práticas” 

Este painel pretendeu alertar para a qualidade e a segurança dos cuidados prestados aos 

cidadãos, e de que forma estão diretamente relacionadas com a qualidade da prática de 

uma gestão eficiente, com custos bem geridos e com justiça distributiva. 

Foram apresentadas estimativas como por exemplo as IACS são 7x superiores aos mortos 

por acidentes de viação, mas mais do que informar importa despertar consciências para as 

problemáticas das estruturas de saúde, das dotações, das boas práticas e assumir os ganhos 

em saúde que estão ao alcance de todos, utilizando recursos simples e práticas básicas como 

a higiene das mãos sem aumento de custos. Para esta discussão foi ainda trazida outra área 

do conhecimento, a investigação da engenharia com uma aposta clara nas áreas de 

prevenção da IACS.  

O painel terminou com a chamada da atenção para a contratualização como metodologia de 

incentivo as boas práticas, uma metodologia que cria incentivos ao aumento de qualidade 

de cuidados, centrado na pessoa e focado nos resultados, que pretende reforçar a 

implementação de boas práticas assistenciais e organizacionais, que permite a discussão 

sobre o que faz e propor estratégias e atividades para melhorar, dando autonomia as 

equipas e premiando os melhores desempenhos. 

 

Vitória Leal, Coordenadora da UCC campanhã 


