
 
Curso de Gestão da Clínica no IEP Dona Cica  

  

 

O São Cristóvão Saúde, através do Instituto de Ensino e Pesquisa Maria Patrocínia 

Pereira Ventura- IEP Dona Cica e, em parceria com as Diretorias Médicas do Grupo, 

concluiu um importante projeto destinado aos profissionais da área assistencial 

sobre "Curso de Gestão da Clínica”. 

 

Os 18 colaboradores participantes foram criteriosamente selecionados pela equipe 

de gestão, todos com ótima performance e grande possibilidade de 

desenvolvimento profissional. O curso, com carga horária de 25 horas, foi 

ministrado pelo Enfermeiro Adriano Sousa, especialista em práticas assistenciais. "O 

curso de aprimoramento em gestão da clínica possui um foco nas lideranças da 

linha de frente,  promovendo o engajamento dos profissionais de saúde para 

promoção do cuidado centrado no paciente, com qualidade e sem 
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desperdícios. Desdobrar o planejamento estratégico do HMSC, apresentando 

ferramentas de micro gestão para equipe multidisciplinar é muito importante para 

o crescimento sustentável da instituição", afirma Adriano. 

 

A “Gestão da Clínica” foi composta por profissionais multidisciplinares, incluindo 

enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas e assistentes 

sociais. O objetivo principal do curso foi preparar os colaboradores envolvidos para 

uma atuação de alto desempenho na gestão de serviços de saúde, com foco na 

melhoria do cuidado em saúde, difundindo boas práticas e incentivando à 

reinvenção de modelos que levam a sustentabilidade do negócio. "Com este tipo de 

treinamento esperamos trazer maior conhecimento e desenvolvimento aos nossos 

colaboradores para que juntos tenhamos ótimos resultados assistenciais, redução 

do número de eventos e maior satisfação do nosso beneficiário", declara o Diretor 

do IEP Dona Cica, Dr. Fernando Schuh.  

 

Já de acordo com a Coordenadora de Educação Continuada,  

Adriana Bacchin Pelissari, as parcerias entre diretorias médicas, IEP Dona Cica e 

equipes multidisciplinares trazem força e embasamento para que o Grupo São 

Cristóvão Saúde siga em frente rumo a excelência no atendimento beira leito, 

sustentabilidade e foco na segurança do paciente. “O objetivo é a implementação 

da cultura do accountability, onde todos devem se sentir responsáveis  pelo 

resultado final, desde a admissão até a alta do paciente", finaliza.    

 


