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Cursos de capacitação são realizados
aos profissionais do São Cristóvão
Saúde

O

Instituto

Pesquisa

de

Maria

Ensino

e

Patrocínia

Pereira Ventura- IEP Dona
Cica, do Grupo São Cristóvão
Saúde,

promoveu

dois

importantes cursos voltados
aos

profissionais

da

Instituição. Em janeiro, aconteceu o Curso de Habilitação para Passagem de

PICC, em parceria com a empresa AMA - Treinamento e Desenvolvimento,
oferecendo aos colaboradores um conteúdo completo, com aulas teóricas e
práticas. O objetivo central foi capacitar o time de enfermagem na passagem,
manutenção e retirada do cateter PICC, visando a segurança do paciente, bem
como o atendimento de excelência ao beneficiário. Com duração de 20 horas, o
curso trouxe extensa bagagem profissional, incluindo prática em simuladores de
última geração e uso do ultrassom. Além disso, houveram duas avaliações
(teórica e prática) no qual apenas os aprovados receberam o certificado de
habilitação, totalizando 14 enfermeiros do Grupo São Cristóvão Saúde e um
enfermeiro da Santa Casa de Francisco Morato. "Este é um passo
importante para a capacitação, treinamento e desenvolvimento do nosso time
de enfermeiros, no qual o uso da tecnologia do ultrassom, dos melhores
cateteres

associados

a

técnica

efetiva

e

adequada

dos

enfermeiros trazem satisfação ao cliente, segurança e assistência de excelência”,
afirma a Coordenadora do IEP Dona Cica, Adriana Bacchin Pelissari.

"Esse curso veio ao encontro
da necessidade de habilitarmos
mais

enfermeiros

para

a

passagem de PICC, dispositivo
muito utilizado na terapêutica
dos pacientes internados e a
nível domiciliar", completa a
Gerente de Enfermagem do
Grupo São Cristóvão Saúde, Andréia Aparecia Pereira.

Outro evento realizado na mesma data foi a aula de primeiros socorros para a IV
turma de Cuidadores de Idosos 2022. Para o tema central foi utilizada a técnica
de "moulage", definida como o uso de maquiagem de efeitos especiais. Trata-se
de um recurso que possibilita simular - de forma realística - doenças, contusões,
feridas, sangue, incisões, hematomas, idade, características clínicas ou qualquer
outra necessidade. Na ocasião, foi realizada toda a caracterização de
forma fidedigna e utilizados todos os instrumentos internos disponíveis para tal
prática. De acordo com Adriana Bacchin Pelissari, o uso dessa técnica para o
Curso de Cuidador de Idosos foi algo extremamente inovador e não observado
em nenhum outro curso de cuidador em São Paulo, sendo contemplada apenas
nos principais centros de referências para treinamentos de graduandos. “Esse foi
mais um investimento ao aluno que o Grupo São Cristóvão Saúde promoveu,
trazendo engajamento e compromisso com a qualidade assistencial", completa.

Já a idealizadora e responsável pela elaboração e apresentação da aula, bem
como pela caracterização e uso da técnica de "moulage", Enfª Vânia de Souza,
destaca que os participantes também tiveram a oportunidade de realizar a
simulação do atendimento às vítimas de desmaio, convulsão, engasgo, parada
cardiorrespiratória, entorse, luxação, queimaduras e ferimento corto contuso, “A
necessidade, interesse e afinidade para o cuidado traz ao IEP Dona Cica pessoas
que estão se preparando para tarefas desafiadoras, emocionantes e grandiosas
que é o cuidado ao idoso. Por isso, preparamos esse curso completo de
primeiros socorros”, finaliza a Enfª Vânia.

