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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A 1ª JORNADA DE CONHECIMENTOS EM SAÚDE foi idealizada com o objetivo de

possibilitar formação de conhecimento continuado nas práticas e atividades desenvolvidas no

Hospital Vicente do Rêgo Filho em Riacho da Cruz – RN. A princípio, foram ofertadas

minicursos para todos os profissionais prestadores de serviço desta unidade de saúde,

respeitando as temáticas relativas à cada área de atuação. PALESTRA – A importãncia das

relações interpessoais no ambiente de trabalho. MINICURSOS – Eletrocardiograma;

Administração de Medicamentos; Uso e manutenção de extintores de incêdio;Cuidados

básicos – curativos e limpeza de ferimentos, cirurgias e queimaduras; esterilização de

instrumental hospítalar; Higienização hospitalar; Urgências e emergências; Alimentação

Hospitalar – recomendações básicas; elaboração de laudos e prescrições atribuidas a equipe

de enfermagem.

Objetivos

Possibilitar a formação continuada de todos os colaboradores do Hospital Vicente do Rêgo

Filho, através do processo teórico/prático, reconhecendo o avanço das atividades e

procedimentos em saúde, bem como a valorização dos sujeitos de atuação no ambiente de

trabalho.

Metodologia

A 1ª JORNADA DE CONHECIMENTOS EM SAÚDE aconteceu no período de 09 a 13 de

agosto de 2021, com Palestra e Minicursos expositivos/práticos. Cada Minicurso foi

apresentado/dirigido por profissionais especialistas ou que atuam de forma direta na

respectiva área do tema proposto. Todos os participantes receberam Pasta com material

completo: caneta, bloco de notas, folders ou apostila explicativa (à depender do minicurso).

Os participantes também puderam ter um momento de prática, principalmente nas atividades

e procedimentos que exigem técnica e conhecimento vivencial. Foram utilizados espaços do

município, como forma de expandir os conhecimentos para além do ambiente hospitalar,

como Ginásio de Esporte(para o minicurso de urgências e emergências), Câmara Municipal



de Vereadores (Para o minicurso de Higienização Hospitalar) e entre outros. Todos os

participantes receberam certificado de participação, onde ao todo o evento contou com 48h

de atividades. Também foram ofertados Cofeebrack, e EPI’S, exigindo-se o cumprimento das

normas sanitárias mediante o Covid-19. A inscrição foi gratuita, sendo estimulado à doação

de alimentos não perecíveis, que foram doados à famílias carentes do município.

Resultados

Diante da realização da 1ª JORNADA DE CONHECIMENTOS EM SAÚDE, foram ofertados

aproximadamente 100 certificados de participação, tanto como ouvintes quanto para os

palestrantes e orientadores dos minicursos. Pode-se perceber, após a aplicação destes

minicursos, maior facilidade de os profissionais executarem suas funções, bem como a

dismistificação e a troca de conhecimentos, não apenas entre orientadores e orientandos,

mas entre os própios profissionais, onde alguns atuam na instituição há mais de duas

décadas.

Conclusões

Concluimos que tal ação foi de fundamental importância para a política de educação

continuada que é prioridade neste município. Tal evento já entrou no calendário de ações

anuais, principalmente com o intúito de transformar esta primeira edição como um projeto

piloto para as próximas edições, onde buscar-se-á maior alcance, mais recursos e que

abrange outros públicos prestadores de serviços em saúde deste município, seja de forma

direta ou indireta.

Palavras-Chave

Minicursos, Palestra, Saúde, Jornada, Urgência,
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