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RESUMO 

Introdução: O exame de Tomografia Computadorizada de Tórax, como auxiliar no 
diagnóstico da doença causada pelo novo coronavírus, apresenta desenvolvimento 
importante para confirmação de casos positivos. Este exame, muito embora não seja 
indicado como exame de escolha isolado para o diagnóstico pelas diversas 
sociedades de especialidade, torna-se valiosa ferramenta de auxílio diagnóstico 
nesses pacientes, além de ser útil no acompanhamento da evolução e na detecção 
de possíveis complicações. Objetivo: Relatar a experiência da eficácia do exame de 
tomografia computadorizada de tórax no setor de imagem de uma instituição 
hospitalar em Fortaleza. Metodologia: O relato foi desenvolvido nos meses de agosto 
a outubro de 2021 e realizado em uma instituição hospitalar de grande porte, 
referência em diversas especialidades médicas, dentre estas, a radiologia. No setor 
de imagem do referido hospital, são realizados vários tipos de tomografias 
computadorizadas, sendo importante para elucidação diagnóstica de diversas 
patologias, dentre estas, o novo coronavírus. Resultados e Discussão: Este relato 
aborda a experiência do paciente T.S.G, vindo do ambulatório do hospital dia 06 de 
abril 2021 com suspeita diagnóstica da doença causada pelo Covid-19. Apresentava 
sintomas de tosse, febre, dores no corpo. Na ocasião, o paciente realizou o exame 
RT-PCR, padrão ouro para o diagnóstico da doença. O resultado deu reagente para 
COVID-19, sendo solicitado de imediato a TC de tórax, objetivando identificar possível 
comprometido pulmonar de 50 % de comprometimento, mesmo com esse resultado, 
o paciente não necessitou De internação. Considerações: Embora o diagnóstico de 
COVID-19 só possa ser confirmado por meio da reação em cadeia polimerase, a 
tomografia computadorizada pode auxiliar na avaliação da extensão da doença, das 
possíveis complicações e na determinação de diagnósticos alternativos. Para tanto, é 
importante que a equipe envolvida no atendimento conheça os achados sugestivos 
de pneumonia viral compatíveis com COVID-19. 

Descritores: Infecções por coronavírus; Coronavírus; COVID-19; Tomografia 
computadorizada multidetectores. 
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RESUMO 
 
Introdução: O acolhimento em instituições de saúde faz parte de todo um processo 
de atendimento ao usuário, desde a chegada deste na unidade, até a sua classificação 
de risco e atendimentos posteriores. Objetivo: Relatar a experiência do acolhimento 
em uma instituição de saúde hospitalar de urgência emergência. Metodologia: Trata-
se de um relato de experiência realizado nos meses de agosto a outubro de 2021.  
Para o embasamento teórico, foi realizada busca por artigos no google acadêmico. 
Utilizou-se como descritores: acolhimento. A instituição na qual foi realizada a prática 
descrever um pouco sobre a instituição  hospital e maternidade ao qual vivencio, pois 
na entrada é realizado acolhimento com confirmação do nome idade e sintomas. 
Resultados e Discussão: O acolhimento inicia-se na entrada do usuário na unidade 
com o aferimento da pressão arterial e temperatura realizados por técnico e 
enfermeiro e busca por quais sinais e sintomas o usuário está apresentando naquele 
momento inicial, bem como a confirmação do nome completo e idade.  Para que 
transcorra a efetiva demanda nas unidades, conta-se com organização e o 
gerenciamento de cada rede hospitalar, pois, na triagem e acolhimento se consegue 
estabelecer quais os pacientes estão com maior gravidade, seguindo assim um fluxo 
de agilidade e assistência imediata. Considerações Finais: Conclui-se que em uma 
unidade bem administrada é possível apresentar boas resoluções em cada demanda 
atendida, firmando uma ligação de segurança dos usuários para com a equipe e os 
serviços prestados. 
 
Descritores: Acolhimento; Gestão hospitalar. 
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RESUMO 
 
Introdução: O Direito Sanitário é formado por normas existentes no ordenamento 
jurídico que têm como finalidade a efetivação do direito à saúde. É um ramo do direito 
que disciplina as ações e serviços públicos e privados de interesse à saúde coletiva. 
Atualmente, o direito sanitário tem exercido um papel fundamental para a preservação 
da vida e saúde das pessoas; visto que, a sociedade vem enfrentando um verdadeiro 
surto epidemiológico, que se iniciou no mês de dezembro de 2019 na China e se 
espalhou pelo mundo. A covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo 
coronavírus, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição 
global. O coronavírus trouxe vários problemas para sociedade, tais como: a 
interrupção dos acompanhamentos de doenças crônicas, inclusive estudos feitos na 
China e Itália mostram que pacientes com câncer e outras doenças crônicas têm mais 
chance de desenvolver a doença e morre por covid-19; a saúde mental dos pacientes 
afetados pela doença ou com suspeita, que podem sofrer reações emocionais 
significativas como o medo, solidão, ansiedade etc. Em situações de distanciamento 
e isolamento social, o sofrimento psicológico tende a ser maior, o que é intensificado 
pela incerteza sobre os riscos ou pelo medo de infectar familiares e amigos, o que 
potencializa estados mentais disfóricos. Pesquisadores do mundo todo são unânimes 
em afirmar que as medidas sanitárias, tais como o uso de máscaras, uso de álcool 
gel, distanciamento social e a imunização da população é o caminho para frear o 
avanço do vírus. Muitos estados brasileiros, dentre eles o Ceará, adotaram várias 
medidas sanitárias como: lockdown, fechamento do comércio, de escolas, 
universidades e faculdades públicas e privadas, uso de máscaras em lugares públicos 
e recentemente a imunização da população. Objetivo: O trabalho ora proposto foi 
encontrar lastro na realização de pesquisas bibliográfica e qualitativa, almejando obter 
informações a partir da leitura de documentos jurídicos, artigos e periódicos. Analisar 
a relevância do direito sanitário para o enfrentamento da pandemia da covid-19; 
pontuar os impactos e desafios que a pandemia do coronavírus nos impõe para os 
dias atuais; Metodologia: Será utilizado o método dedutivo, visto que, o presente 
estudo tem como ponto de partida o que vem sendo desenvolvido acerca das medidas 
sanitárias adotadas pelo Governo do Estado do Ceará; bem como a legislação 
pertinente ao assunto. Resultados e discussão:A partir de análises e interpretações 
sobre a importância do direito sanitário na pandemia covid-19, mostrou-se que o 
direito sanitário foi muito relevante no combate ao coronavírus no mundo, pois 
garantiu a todos o direito ao mais elevado nível possível de saúde e obrigaram aos 
governantes a adotarem medidas para evitar ameaças à saúde pública e privada. A 
coronavírus trouxe vários desafios dentre eles colapso na saúde pública e privada, 
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nas relações econômicas, sociais, culturais e políticas. Considerações Finais: 
Durante o período pandêmico as medidas adotadas pelo estado do Ceará foram muito 
importantes para que o vírus não se propagasse uma das medidas adotadas foi o uso 
de máscaras, isolamento social e lockdown que foram medidas fundamentais durante 
a pandemia. 
 
Descritores: Covid-19; Direito sanitário; Medidas sanitárias. 
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RESUMO 

Introdução: O gestor hospitalar desempenha um papel muito importante nas 
organizações de serviços de saúde, ele é o responsável por organizar, planejar e 
gerenciar hospitais tanto públicos, como privados. Também é uma figura essencial 
para garantir a organização e ordem no trabalho, e um articulador ou mediador entre 
diversas áreas, podendo auxiliar o trabalho em equipe e ajudar a organização de 
diversas setores, ajudando na comunicação, favorecendo um clima organizacional 
positivo, sobretudo na área da saúde que necessita de trabalho em equipe, saber ouvir 
e ter empatia com os próximos. Objetivo: Demonstrar a importância do gestor 
hospitalar nos serviços de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do 
tipo revisão integrativa e bibliográfica, realizada no período de Setembro a Outubro 
/2021, através de pesquisa na biblioteca virtual em saúde (BVS) com os descritores 
Gestão hospitalar, administração hospitalar e graduação. A busca inicial encontrou 
mais de 3.900 trabalhos. Foram aplicados os filtros: idioma português, trabalhos 
completos e somente artigos, desta forma foram encontrados 24 artigos, destes foram 
selecionados 3 artigos para estudo. Resultados e Discussões: A busca encontrou 
01 artigo publicado em 1996; 04 artigos foram publicados entre 2000 e 2010 e 17 
artigos publicados entre 2011 a 2019. Destes, 20 artigos foram publicados na base de 
dados LILACS. Os artigos ressaltam que a gestão de serviços de saúde é considerada 
uma das áreas estratégicas diante da diversidade de estruturas de atenção à saúde. 
Essa área de conhecimento e prática carece de profissionais preparados para lidar 
com o complexo dia a dia das organizações. Desta forma é importância o 
aprofundamento nesse conhecimento e ter à frente dos serviços um gestor hospitalar, 
ou seja, uma pessoa com competência e a formação adequada, com saberes nas 
diversas áreas. Considerações Finais: O estudo demonstrou a importãncia de ser 
ter um gestor hospitalar na gestão dos serviços de saúde, pois este é alguém 
capacitado e preparado para o cargo. 

Descritores: Gestão hospitalar; Administração hospitalar; Graduação. 
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RESUMO 

Introdução: A Inovação em Saúde está sendo cada vez mais discutida como 
ferramenta importante para modernização e o crescimento sustentável das empresas. 
Assim, é necessário inovar na área da saúde sendo o maior desafio no momento 
devido aos novos processos, produtos, serviços e estratégias, permitindo as 
empresas reverter este quadro. Diante desse cenário, é importante ter uma dinâmica 
da inovação em saúde, em termos dos serviços, que possam impulsionar os hospitais 
a desempenharem as atividades mais complexas, que reúnem os recursos mais 
especializados e modernos. Os estudos sobre a inovação em saúde indicam-se a 
necessidade na dinâmica da inovação hospitalar, que ainda se encontram em fase 
rudimentar, sugerindo que as áreas apresentam desafios na busca de novos 
conhecimentos. A inovação em saúde implica em algo novo para o mercado, em que 
as empresas da saúde utilizam suas capacidades e seus recursos para desenvolver 
novos produtos, serviços, sistemas, formas de trabalho e tecnologias para melhor 
atender as demandas de seus clientes. Esse algo pode ser uma prática, política ou 
tecnologia, que seja nova para organização da saúde, mesmo que já seja utilizada por 
outras. Objetivo: Visa compreender o processo de inovação e descrever e aplicar as 
técnicas e fundamentos de inovação em saúde. Metodologia: O presente estudo foi 
realizado a partir de revisão bibliográfica, onde foram analisados cinco artigos nas 
bases de dados, SciELO e Google Acadêmico, em outubro de 2021. Resultados e 
Discussão: Refere-se que a inovação em saúde influenciou positivamente sobretudo 
nas organizações, que apresentam um maior produto. Entretanto, verificou-se que 
hospitais em parceria público-privado apresentam melhores indicadores de acesso e 
resultados de qualidade. A inovação em saúde, tem um importante protagonismo nas 
políticas nacionais de desenvolvimento, embora o conhecimento sobre a dinâmica de 
geração de inovação em saúde continue crescendo cada vez mais, no âmbito dos 
serviços de saúde que segue ainda pouco documentada e sob influência de 
paradigmas. Neste contexto, é preciso aprofundar o conhecimento dos diversos tipos 
de inovação que permanecerão atrasos e obstáculos a oportunidades para políticas 
mais modernas e efetivas em termos de saúde e desenvolvimento econômico. 
Considerações Finais: A dinâmica de inovação possui um importante protagonismo 
nas políticas nacionais de desenvolvimento, embora o conhecimento sobre a dinâmica 
de geração de inovação em saúde continue crescendo cada vez mais, no âmbito dos 
serviços de saúde que segue ainda pouco documentada e sob influência de 
paradigmas. Neste contexto, é preciso aprofundar o conhecimento dos diversos tipos 
de inovação que permanecerão atrasos e obstáculos a oportunidades para políticas 
mais modernas e efetivas em termos de saúde e desenvolvimento econômico. Os 
avanços e novas descobertas tecno-científicas na área da saúde, são enormes e 
crescentes com destaque dos novos medicamentos e vacinas, maquinas e 
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equipamentos para diagnósticos e intervenção, robôs cirúrgicos, informação e 
comunicação instantânea, prontuário eletrônico, Telemedicina entre outros sistemas, 
que auxiliam os profissionais da Saúde. 

Descritores: Ciência; Inovação em saúde; Tecnologia. 
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RESUMO 

Introdução: A temática está relacionada ao processo da educação e o 
desenvolvimento pessoal dentro de um ambiente organizacional, em que as 
organizações investem em evolução e gestão de mudanças, porém essas ações são 
apresentadas como estratégia e vantagem competitiva para empresas. A 
aprendizagem organizacional e o desenvolvimento de lideranças podem proporcionar 
uma alavancagem no desempenho dos líderes, permitindo-os compartilhamento de 
conhecimento e aprendizado, transformando suas competências na gestão de 
equipes, resultando uma combinação de experiências de vida e de trabalho. Objetivo: 
Descrever a importância da aprendizagem organizacional e desenvolvimento de 
liderança, dentro de uma organização. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo 
revisão narrativa, realizado por meio de busca nas bases de dados Bireme, Pubmed 
e Scielo, utilizando as seguintes palavras-chave combinadas: "Aprendizagem 
Organizacional" e “Liderança Organizacional”, em outubro de 2021. Foram 
selecionados trabalhos científicos com texto completo, em português e inglês, 
publicados no último ano. Resultados e Discussão: Na busca inicial encontramos 
6(seis) artigos, que nortearam as necessidades que envolvem a empresa e o líder 
neste processo, por conectar o planejamento estratégico com as metas 
organizacionais. Hoje em dia, o indivíduo que se destaca é aquele proativo, que está 
em um processo de melhoria. Neste contexto a formação de novo lideres é 
fundamental para manutenção e maximização desse potencial humano que pode 
trazer benefícios de ambiente favorável, aperfeiçoamento de competências-chave, 
como comunicação, empatia, assertividade, capacidade de priorização de tarefas e 
tomadas de decisão. Entretanto, liderar exige competências, que são habilidades e 
conhecimentos que agregam a possibilidade de resolução de problemas. Elas não 
são estáticas, logo, é possível estudar e aperfeiçoar em competências para manter-
se em constante progresso.  Executar essa função é entender as mais altas demandas 
de uma organização. Além disso, estimular os profissionais a desenvolver o que há 
de melhor em cada um deles. Assim exige das organizações não investir somente em 
tecnologias e infraestruturas, mas, também em capital humano, que podem promover 
processo de comunicação eficaz, gerando benefícios para alcançar objetivos 
organizacionais. Dentro da liderança existem vários perfis dos líderes: liderança 
autocrática, é a liderança em que o líder está em total evidência; liderança liberal, 
nessa liderança os colaboradores já possuem liberdade e autonomia; liderança 
democrática, é a liderança onde o colaborador se sente mais integrado; liderança 
situacional, é a liderança em que o líder consegue se adaptar as diferentes situações 
e então escolher a melhor liderança considerando a atividade a ser executada. A 
palavra-chave desse modelo de liderança é "Flexibilidade”; na liderança visionária, é 
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o líder que consegue manter engajamento e comprometimento da sua equipe 
motivando para ter visão do mercado e do negócio. Considerações Finais: A 
aprendizagem organizacional e liderança organizacional, podem proporcionar uma 
alavancagem do desempenho dos líderes, expandindo as suas competências de vida 
e do trabalho. Desta forma a liderança requer do líder habilidades, competências, e 
características comportamentais: ser dinâmico; carismático; proativo; dar bons 
exemplos; prezar por uma comunicação eficaz; ter respeito e empatia; colaborar com 
a equipe, confiar no trabalho e atuação de seus liderados; assumir desafios e 
responsabilidades. 

Descritores: Aprendizagem organizacional; Desenvolvimento de liderança. 
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RESUMO 

Introdução: Casas de apoio prestam serviços assistenciais suprindo as carências 
biopsicossociais como moradia temporária, alimentação, higiene, transporte abrindo 
oportunidades de tratamento para aqueles que precisam de deslocar do seu município 
de origem para receber tratamento devido.  Objetivo: Relatar a experiência da casa 
de apoio para assistência social aos pacientes moradores da zona rural do Ceará, 
acometidos por câncer.  Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 
desenvolvido de agosto a outubro de 2021, sobre a casa de apoio do ICC. Resultados 
e Discussão: O Grupo ICC tem a Responsabilidade Social em seu DNA. O cuidado 
com as pessoas, a humanização no tratamento e o acolhimento aos pacientes. Em 
1970 a Rede Feminina, presidida à época por Heloísa Juaçaba, criou a Enfermaria 
Carmem Prudente com o intuito de acomodar os pacientes do interior do Estado que 
não tinham parentes ou recursos financeiros para pagar acomodação em Fortaleza. 
Ao longo do tempo a Enfermaria evoluiu e passou a se chamar Casa Vida. A Casa 
Vida é uma casa de cuidado, um lugar de acolhimento, suporte emocional e atenção 
humanizada aos pacientes SUS que fazem o tratamento no Hospital Haroldo Juaçaba. 
Oferece diversos cuidados que vão além das seis refeições diárias e da acomodação 
para pacientes e acompanhantes. Atualmente a Casa Vida se localiza em um dos 
prédios do Grupo ICC e alberga por mês em torno de 130 pessoas entre pacientes e 
acompanhantes, homem e mulher, nesse período de pandemia a casa reduziu a 
albergagem para 70 pessoas, a casa dispõe de 6 quartos, cada quarto acomoda por 
volta de 16 pessoas e o redário com espaço para 32 vagas, banheiro masculino e 
feminino e um amplo refeitório, alimentação balanceada por um nutricionista, 
fornecida a cada 3 horas dentro da demanda de cada paciente. O tratamento 
oncológico não é somente o tratamento clinico da enfermidade em si, é um tratamento 
com trabalho social com diversas realidades, incluindo aqueles que precisam se 
deslocar pra outro município, pois o seu próprio não tem estrutura de saúde pra lhe 
fornecer o atendimento devido. O apoio de moradia temporária é de suma importância, 
pois pacientes que não tem condições de se manter com moradia e alimentação 
durante seus tratamentos, o que traria o auto índice de óbitos por essa enfermidade, 
pois há diversas vertentes que impediriam o deslocado para realização do tratamento, 
que são: condição financeira do próprio município, distância do município de origem 
pra o de tratamento, a debilidade do pacientes que em muitos casos não tem 
condições de enfrentar uma viagem de 10 horas sentado todos os dias por um mês 
ou mais, impossibilitando assim o tratamento do paciente. Considerações Finais: As 
casas de apoio proporcionam a confiabilidade da assistência ao tratamento para 
muitas pessoas, pois lhe propõe apoio com uma alimentação regrada, refeições 
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montadas por nutricionista, apoio psicológico, dormitórios adequados, banheiros para 
higienização, todo apoio básico diário e os laços de amizades que são construídos 
com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eles. 

 
DESCRITORES: Apoio social; População rural; Neoplasias. 
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RESUMO 

Introdução: As instituições hospitalares produzem dados suficientes que sendo bem 
organizados e estruturados, resultam em indicadores de desempenho. Sendo eles 
instrumentos fundamentais para o gerenciamento e indica o caminho para excelência 
do cuidado, de modo que permita tomar ações de melhorias para reduzir as 
fragilidades processuais. O indicador expressa uma situação que pretende ser 
analisada e que permite alertar sobre um processo, mostrando a fragilidade do 
processo e da estratégia. Objetivo: Analisar como os indicadores de desempenho 
geram dados suficientes para a tomada de decisões que levarão o melhor 
desempenho para a gestão estratégica das organizações hospitalares. Metodologia: 
Estudo qualitativo, com o objetivo de analisar as informações coletadas nos artigos 
para compreender a importância da ferramenta para o gerenciamento. Resultados e 
Discussão: Os indicadores de desempenhos são indispensáveis para mensuração 
dos processos, dos serviços que as unidades hospitalares consideram importantes 
para acompanhar, avaliar e melhorar as suas ações. Por se tratar de uma atividade 
de maior complexidade, o setor hospitalar, o torna de difícil gerenciamento, que 
exigem indicadores confiáveis, sensíveis, objetivos, de baixo custo e metodologias de 
gestão para medições constantes e variadas.  Considerações Finais: O uso dos 
indicadores de desempenho é essencial para mensurar as possíveis falhas, monitorar, 
orientar na tomada de decisão e nas  ações de melhorias. No setor hospitalar além 
das perdas financeiras pela má gestão, pode acarretará em impactos no cuidado ao 
paciente,  ocasionando em danos irreparáveis ao paciente. 
 
Descritores: Indicadores de gestão; Gestão da qualidade em saúde;  Organização e 
administração hospitalar. 
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RESUMO 

Introdução: A vacinação em adultos no Brasil tem se tornado um desafio por vários 
fatores, principalmente devido à baixa cobertura vacinal dessa faixa etária, 
consequência da falta de hábito de vacinação quando adultos. Muitos adultos 
acreditam que não precisam tomar mais vacinas, e não procuram conhecer as vacinas 
previstas no plano nacional de imunização - PNI do Ministério da Saúde. Para o 
enfrentamento deste problema, faz-se necessário entender quais as reais barreiras 
para a baixa adesão à imunização da população adulta e o UX Design, objetivando 
que o usuário tenha a melhor solução e experiência com produto ou serviço, é uma 
ferramenta que pode auxiliar os gestores. Objetivo: Desenvolver uma solução para 
ajudar na melhoria da conscientização e da imunização dos adultos . Metodologia: 
Trata-se de uma pesquisa de desenvolvimento de uma solução, a partir da experiência 
com o UX Design. O projeto seguiu as seguintes etapas: Identificação do problema, 
observação do cenário atual, identificação das personas, mapeamento das jornadas, 
Testes de usabilidades, aplicação da técnica de UX Research para realização de 
pesquisa quantitativa e qualitativa, UX writing na aplicação de conteúdos textuais 
direcionados à otimização de uma experiência do usuário, UX Strategy fazendo as 
conexões entre como medir o sucesso de um produto ou serviço e como o usuário 
mede o sucesso de uma boa experiência de uso. Este projeto faz parte de um estudo 
de caso realizado nos meses de julho a outubro de 2021, sobre a temática: Imunização 
dos adultos no Brasil. Resultados e Discussão: Foi validado que os adultos apesar 
de saberem a importância da vacinação não a praticam como deveriam nesta fase. 
Que eles não procuram a informação, esperam ser lembrados através de campanhas, 
no entanto o ministério da saúde não tem campanha voltada para a imunização de 
adultos, falta dados estatísticos inclusive. Com exceção de pediatras e infectologistas, 
outras especialidades não acompanham ou incentivam a vacinação. Alguns médicos, 
em sua formação, não vêem com profundidade sobre vacinas. Substituir a caderneta 
de vacinação física por uma solução digital evitaria a perda de dados e geraria 
economia, pois não precisaria ser aplicado novas vacinas em que já estaria 
imunizado. Considerações Finais: O desenvolvimento de um aplicativo móvel foi a 
solução encontrada para levar as campanhas de vacinação e outras informações, 
além do registro fácil das vacinas conforme o PNI, podendo também acompanhar 
cadastrar dependentes crianças e idosos. Os dados serão permanentes e de fácil 
resgate. 
 
Descritores: Design centrado no usuário; Cobertura vacinal; Imunização;Testes de 
usabilidade. 
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RESUMO  

Introdução: Atualmente, mudanças vêm ocorrendo em vários âmbitos nas 
organizações, na gestão de Recursos humanos, em especial no setor de Treinamento 
e desenvolvimento. Estas mudanças têm feito com que as organizações se deparem 
com inovações, novos métodos de Gestão do Conhecimento cada vez mais 
avançados. A Educação Corporativa nos dias atuais significa que treinamento para 
qualificação das funções dos gestores/colaboradores ficou restrita ao passado. 
Objetivo: Demonstrar a  importância do conhecimento nas organizações, onde o 
maior desafio é inspirar os colaboradores. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo, do tipo revisão integrativa e bibliográfica, realizada no período de Setembro 
a Outubro /2021, através de pesquisa na biblioteca virtual em saúde (BVS) com os 
descritores Gestão de conhecimento, educação corporativa. A busca inicial encontrou 
mais de 120 trabalhos. Foram aplicados os filtros: idioma português, trabalhos 
completos e somente artigos, desta forma foram encontrados 47 artigos, destes foram 
selecionado 2 artigos para estudo. Resultados e Discussões: A busca encontrou 01 
artigo publicado em 2008 a 2014; Destes, 5 artigos foram publicados na base de dados 
LILACS. Os artigos ressaltam Educação Corporativa e Gestão de Conhecimento 
objetivam alcançar a aprendizagem organizacional, transformando o conhecimento do 
indivíduo em vantagem competitiva.  Essa área de conhecimento e prática carece de 
profissionais preparados para lidar com o complexo dia a dia das organizações. Desta 
forma é importância o aprofundamento nesse conhecimento e ter à frente dos 
serviços. Considerações Finais: O estudo demonstrou a educação corporativa, 
analisando a mudança que essa ferramenta operou na área de treinamento e 
desenvolvimento das organizações e a importância do conhecimento nas 
organizações das empresas e permitiu perceber que educação corporativa favorece  
de forma decisiva quanto ao sucesso empresarial. 

Descritores: Gestão de conhecimento; Educação corporativa; Competição na 
organização. 
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RESUMO 
 
Introdução: A pandemia causada pela Corona Vírus (covid19) consiste em um 
problema de saúde pública internacional. É importante afirma que as pessoas 
portadoras de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e pulmonar, são as 
que podem desenvolver as formas mais graves da doença e vim a óbito, desta forma, 
pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 , podem apresentar quadros piores da doença, 
principalmente pessoas idosas que geralmente possuem outras comorbidades. A 
diabetes associada a doenças oculares como o glaucoma e a catarata é a principal 
responsável pela perda de visão em adultos em idade ativa. O autocuidado e a 
capacidade da pessoa em realizar ações que visam à preservação da sua saúde e 
bem estar. É necessário que pessoas portadoras de diabetes mudem seus estilos de 
vida que são importantes para prevenir complicações, manter uma alimentação 
saudável, atividade física, uso de medicamentos corretamente, verificando sempre a 
glicemia estão entre as atividades importantes para o tratamento e a manutenção dos 
cuidados das pessoas portadoras da diabetes. Objetivo: Analisar as necessidades 
das pessoas portadoras de diabetes e suas prevenções e promoções para melhor 
qualidade de vida. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada na 
base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de 06/10/20021 a 
08/10/2021, utilizando as palavras chaves: pessoas. Diabetes. Portadoras, seguindo 
os critérios artigos somente no idioma português, publicações brasileiras, somente 
trabalhos completos e publicados entre os anos de 2016 a 2021, na base de dados 
Lilacs, Medline, BDENF- enfermagem. Desta forma foram encontrados 227 artigos 
dentre eles foram escolhidos 6 para estudos, por serem coerentes com as 
características buscadas para produções. Resultados e discussão: Os artigos 
estudados forma de 2020 a 2021, onde os autores afirmam que houve baixa adesão 
as dietas, atividade física e ao monitoramento da glicemia dificultando assim a 
melhoria de qualidade de vida dos portadores de diabetes. Considerações Finais: 
Este trabalho permitiu analisar pessoas com diabetes não tratadas chegam a ficar 
cegas , muitas vindo até a óbito, por isso a necessidade de todas as pessoas com 
doenças crônicas, procurar sempre a um médico para fazer suas prevenções e 
promoções e terem melhor hábito alimentar saudável com práticas de atividades 
físicas. 
 
Descritores: Diabetes; Glicemia;  Saúde. 
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RESUMO 
 
Introdução: A Cultura Organizacional emerge como fator promotor ou inibidor para 
implementação e manutenção da Gestão do Conhecimento. Além da necessidade de 
se atentar para os efeitos positivos e negativos de uma Cultura Organizacional sobre 
práticas de Gestão do Conhecimento, é importante realizar a identificação da cultura 
ou subcultura prevalente em uma organização ou grupo. Conclui-se, assim, que os 
estudos alertam para a necessidade de ações para a criação de uma cultura favorável 
para a implementação de práticas de Gestão do Conhecimento, de forma a aumentar 
as chances de seu sucesso em organizações. Objetivo: O artigo tem como objetivo 
aprimorar a cultura organizacional nas empresas, fazendo que todos conheçam a 
missão,a visão e o valor , para obter bons resultados. Metodologia: Para obter o 
objetivo acima, buscaram-se, as contribuições da aplicação da Gestão do 
Conhecimento em ambientes hospitalares. Faz necessário analisar o cenário para que 
assim possa estabelecer parâmetros oriundos da Gestão do Conhecimento os quais 
podem sustentar as estratégias de aprimoramento da gestão organizacional 
hospitalar. A empresa engajada consegue obter bons resultados, tornando uma 
empresa bem sucedida e alavancada. Ao envolver a equipe nos objetivos da empresa 
faz com o que os funcionários fiquem motivados e trabalhe pra que tudo der certo. 
Resultados: A Cultura Organizacional na Gestão do Conhecimento, faz-se uma 
significativa ferramenta de melhoria dos processos administrativos, podendo auxiliar 
às organizações com maior supervisão, estruturação e reaproveitamento da 
informação e do conhecimento produzidos, desenvolvendo os processos , 
potencializando a gestão e as tomadas de decisão. Conclusão: As ferramentas de 
apoio à sistematização dos fluxos de trabalho deve ser estudada e colocado em 
práticas, visando maior eficiência, eficácia e efetividade dentro das organizações. 
 
Descritores: Administração Hospitalar. Gestão de Serviços de Saúde. 
Gerenciamento. Processos. 
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RESUMO 

Introdução: Os métodos de gerenciamento de projetos são relativamente novos. É 
caracterizada por reorganizar a gestão e usar técnicas especiais de gestão para 
melhor controlar os recursos existentes. A identificação da consistência ou possíveis 
conflitos entre a estratégia organizacional e os objetivos do projeto devem ser 
comunicada ao gerente do projeto, que deve registrar e identificar tais conflitos o mais 
cedo possível durante o projeto. Objetivo: Este artigo tem como objetivo analisar a 
gestão de projetos, seus tipos e ferramentas de gestão disponíveis, com foco no 
planejamento, determinando a velocidade de implantação, atendendo aos custos 
previamente determinados e atendendo aos requisitos de qualidade. O gerenciamento 
de projetos inclui "a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 
às atividades do projeto para atender aos requisitos relevantes. Metodologia: A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, uma revisão integrativa, a partir de 
artigos científicos e de alguns sites que nos proporcionou dados secundários, 
possibilitando uma análise qualitativa sobre a gestão de projetos nas organizações. 
Resultados e discussão: Para obter resultados satisfatórios, é necessário muito 
trabalho para atingir esse objetivo. O plano faz tudo correr conforme o planejado. 
Determine sua estratégia: missão do projeto e visão de curto e longo prazo. Determine 
qual ferramenta de gerenciamento de projeto será usada. Por exemplo: análise 
SWOT, gráfico de Pareto, fluxograma, etc. Portanto, as empresas devem procurar se 
organizar da melhor maneira para gerenciar seus projetos, se adaptar às 
características temporais dos projetos e decidir como construir suas próprias 
estruturas para executá-los. Considerações Finais: Este estudo examinou a gestão 
do tempo no projeto e enfatizou a relevância do desenvolvimento de estruturas 
analíticas com processos claramente definidos e estruturados. Determina de forma 
simples e objetiva que a gestão de projetos é uma ferramenta estratégica a ser 
utilizada no plano de negócios da organização, pois os resultados obtidos mostram 
que ao mesmo tempo que melhora as condições de qualidade e produtividade da 
empresa do projeto, visa também a qualidade e produtividade. 

Descritores: Gerência de serviços de saúde; Projetos em saúde; Gestão hospitalar. 
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RESUMO 

 

Introdução: O cenário atual de inovação e avanço tecnológico exige que as 
organizações desenvolvam novas estratégias para adaptar- se a essas mudanças . 
Diante disso, a gestão do conhecimento e pensamento ágil facilitam esse processo, 
pois, uma organização que aprende é considerada uma organização que está 
alinhada com as tendências de mercado e que aproveita de forma positiva os 
conhecimentos criados no seu âmbito, valorizando o trabalho de seus funcionários e 
promove a existência de um ambiente propício para o aprimoramento e 
desenvolvimento de novas ideias. Objetivo: Descrever a importância da gestão de 
conhecimento e pensamento ágil nas organizações de saúde. Metodologia: Trata- se 
de um estudo descritivo de revisão bibliográfica, realizado através de busca Scientific 
Electronic Library Online. A pesquisa foi feita no período setembro de 2021, foram 
utilizados como critérios de inclusão: artigos completos, idioma português, publicados 
entre os anos de 2016 a 2021 utilizando os descritores gestão do conhecimento, 
metodologia ágil e inovação. Resultados e Discussão: A pesquisa inicial encontrou 
126 artigos, após inclusão dos critérios, resultaram 23 estudos e, destes, foram 
escolhidos 05 artigos por estarem mais alinhados à temática abordada. Os artigos 
evidenciaram ideias relevantes sobre gestão do conhecimento. Todavia, a capacidade 
de transformá- las em ação é o ponto de interseção para o surgimento de métodos 
ágeis. Dessa forma , estes métodos são mais adaptativos e flexíveis em relação aos 
tradicionais , por exemplo, tem-se o Scrum esse método caracteriza-se como um 
framework ágil para o gerenciamento de projetos, porque não define práticas 
específicas e detalhadas a serem seguidas. Ao contrário, seus papéis, artefatos e 
regras fazem com que os envolvidos no projeto desenvolvam as melhores práticas, 
pois, o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões baseadas no 
aprendizado. Considerações Finais: Quando a gestão de conhecimento e 
pensamento ágil interagem nas organizações com o uso de metodologias ágeis, como 
o Scrum trazem mudanças positivas nas organizações facilitando a maneira dos 
colaboradores aprimorar ideias e repassar conhecimentos. Melhorando a capacidade 
de adaptação em diferentes cenários , traz maior flexibilidade no ambiente corporativo 
facilitando a capacidade da equipe resolver as falhas de forma rápida e eficaz , a 
comunicação entre o cliente e empresa é constante isso vai impactar na entrega de 
valor que os clientes idealizam no tempo certo e menor custo possível.  

Descritores: Gestão do conhecimento; Metodologia ágil; Inovação. 
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RESUMO 

Introdução: A área da gestão do conhecimento contribui para que as empresas sejam 
mais competitivas. Dentre os principais desafios, está o fato de as empresas 
reconhecerem que a gestão do conhecimento é fonte de inovação e criação de valor 
para muitos, principalmente na área hospitalar, onde a gestão do conhecimento é só 
uma área isolada das áreas funcionais. Objetivo: O presente artigo tem como objetivo 
relatar a importância da gestão do conhecimento em saúde. Metodologia: Tratou-se 
de uma revisão bibliográfica, a partir de artigos nos bancos de dados: Scientific Library 
Online (Scielo) e base de dados da Biblioteca Virtual da Saúde. As coletas e 
armazenagem de dados foram realizadas em artigos publicados entre os anos de 
2012 a 2018 sobre o tema abordado. Essa pesquisa foi realizada em setembro de 
2021. Resultados e Discussões: A gestão do conhecimento constitui uma temática 
relativamente recente, sendo abordada no setor da saúde de um modo ainda muito 
incipiente .as instituições de saúde tem sido adotadas tardias do conceito de gestão 
do conhecimento. Considerações Finais: O presente estudo foi desenvolvido no 
sentido de avaliarmos a percepção da gestão do conhecimento em instituições de 
saúde. Assim, empresas que têm como ferramenta a gestão do conhecimento em 
saúde implantada possuem maiores chances de se manter no mercado, pois, além 
dos profissionais qualificados, que é um importante atributo para serem competitivas, 
os custos são mais baixos, trazendo maior produtividade e, desta forma atingindo os 
objetivos. 

 

Descritores: Conhecimento; Gestão em saúde ; Profissionais de saúde. 
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RESUMO 

Introdução: Estamos vivenciando um período de extrema dificuldade como a 
pandemia, com isso a aquisição de materiais se torna mais complicada. Procurando 
diminuir os efeitos logísticos do momento, uma medida importante no combate a 
COVID-19 é a dispensa de licitação por registro de preços, que visa agilizar o 
processo de compra de materiais garantindo a prestação dos serviços de saúde.  
Objetivo: Entender como se aplica o processo de dispensa de licitação para   
compras de materiais no cenário da Covi-19. Metodologia: Este estudo foi realizado 
com base em análise de artigos científicos, em Bibliotecas Virtuais de Saúde, no 
período de 15 a 20 de junho de 2020, tendo como critérios o uso de descritores 
técnicos registrados. Resultados e Discussão: Alocar recursos para serviços 
públicos entre instituições é um requisito fundamental e se torna particularmente 
desafiador para qualquer gestor. Diante do cenário de casos cada vez mais 
frequentes de COVID-19 na população, surge a necessidade de se avaliarem as 
melhores práticas para a otimização da utilização dos meios e recursos disponíveis. 
A dispensa de licitação permite ao gestor tomar decisões em tempo hábil, onde o 
tempo é um fator determinante para o sucesso das ações de combate, que 
asseguram a oportunidade de tratamento eficaz para o paciente.  Considerações 
Finais: O estabelecimento de prioridades e o processo de racionalização envolvem 
decisões chave no sentido de que elas têm consequências para a saúde e a 
qualidade de vida da população e devem, deste modo, ser racionais e baseadas em 
fundamentos sólidos.  

 

Descritores:  Proposta de concorrência; Alocação de recursos da saúde; Recursos 
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RESUMO 

Introdução: O mapeamento de processos é uma ferramenta de planejamento e 
gestão que descreve visualmente o fluxo de trabalho, e em qual direção ele deve 
seguir de acordo com o que foi planejado. Reconhecendo a complexidade das 
atividades hospitalares, espera-se que o presente artigo contribua para o 
conhecimento da essencialidade do mapeamento de processos por parte dos 
gestores hospitalares. Objetivo: Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a 
importância do mapeamento de processos para o gestor de uma unidade de serviço 
de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo revisão de 
literatura, acerca da importância do mapeamento de processos para o gestor 
hospitalar. Realizou-se busca dos estudos nas bases de dados: Scientific Eletronic 
Library On Line – Scielo, BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico, nos 
meses de abril e maio de 2021. Para a busca virtual dos artigos, utilizou-se os 
descritores: avaliação de processo, medição de processo, modelagem do processo e 
gestão hospitalar. Os critérios de inclusão foram: somente artigos completos, 
publicados no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2020, nos idiomas 
português, inglês e espanhol. Critérios de exclusão: artigos duplicados e que não 
tinham relação com o tema proposto e os anos de publicação. O recorte temporal foi 
operado com o propósito de observar como a ferramenta de mapeamento de 
processos tem sido utilizada na gestão hospitalar nos últimos anos. Após 
levantamento, foram acessados 30 artigos, dos quais foram excluídos 20 por não 
apresentarem os critérios de inclusão. Desta forma, foram selecionados 10 artigos 
para este trabalho. Resultados e Discussão: Segundo os autores pesquisados, o 
mapeamento de processos hospitalares é um planejamento que permite estruturar o 
sistema gerencial da instituição, fornecendo qualidade de atendimento aos pacientes. 
Assim, é fundamental que ele seja executado com eficiência para uma melhor tomada 
de decisão. Esse sistema é complexo, porque são várias as etapas que se interagem 
em cadeia. Consequentemente, o cenário se complica ainda mais se não houver uma 
visão clara de quem é responsável por cada etapa, dificultando o encaixe das ações. 
Por isso, a instituição hospitalar deve saber como adotar boas práticas de 
mapeamento dos processos hospitalares. Considerações Finais: Constata-se que o 
mapeamento de processos aliado ao pensamento sistêmico são fundamentais para o 
sucesso, manutenção e longevidade de uma organização de saúde. Pois a operação 
fica clara e visual para que os gestores possam analisar os processos, e seguindo 
uma filosofia de melhoria contínua aperfeiçoá-los ao longo do tempo, trazendo 
redução de custos, eficiência e maior qualidade de serviços ao cliente, colaboradores 
e a comunidade na qual está inserido. 
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RESUMO 

Introdução: Com o avanço da tecnologia e o aumento crescente da demanda de 
pacientes observou-se a necessidade de implementar um sistema informatizado para 
melhorar no atendimento e resultado aos pacientes. Devido a mudança de sistemas 
e despreparo da equipe da linha frente , houve uma grande dificuldade nos processos 
de cadastro, assim surgindo problemas referente a duplicidades cadastro e 
duplicidade de laudos, onde é necessário haver dados comparativos em alguns 
exames, e devido a realização de novos cadastros dos mesmos pacientes, o sistema 
não consegue localizar o histórico do paciente refletindo no faturamento do 
laboratório, visto que a duplicidade dificulta a localização dos atendimentos dos 
pacientes. Essa inconsistência foi perdurando por anos , sendo resolvido apenas de 
forma parcial, quando apareciam relatos de pacientes duplicados havia apenas a 
colocação do histórico de forma manual. Objetivo: O objetivo do resumo é relatar a 
experiência aplicada no laboratório X, com a implementação de um plano de 
intervenção devido à necessidade de haver uma padronização e a diminuição da 
duplicidade dos cadastros. Assim trazendo uma maior confiabilidade dos resultados e 
reduzindo os desperdícios. Metodologia: Estudo de relato de caso, realizado no 
primeiro semestre de 2021. Resultados e Discussão: Os resultados esperados são 
a unificação dos cadastros, e evitando a criação de mais cadastros duplicados, a 
vinculação do histórico do paciente, e agilidade na rastreabilidade dos prontuários. 
Trazer a confiabilidade com os médicos parceiros e ao paciente. Trazer agilidade no 
atendimento, e a captação de novos clientes e parceiros. Com a utilização do sistema 
de forma correta, facilitará a busca dos atendimentos para realizar o faturamento dos 
exames e reduzir as glosas. Considerações Finais: Concluo que o cadastro dos 
pacientes é de suma importância para as instituições de saúde, já que é o meio de 
identificação de cada paciente, e contem seus dados pessoais e o histórico de saúde, 
é indispensável para aperfeiçoar processos e promover mais segurança aos 
pacientes, possibilita o uso das informações clínicas de modo sigiloso para gerar 
dados sobre a saúde. 
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RESUMO 

Introdução: No contexto atual, âmbito globalizado, como em toda sociedade 
formadora o conhecimento é um elemento fundamental para o desenvolvimento da 
economia de um país. A formação de conhecimento é uma poderosa ferramenta 
estratégica para construir uma civilização em potencial, criando uma cultura que 
determina o modo de ser, de pensar e de viver. Após a Revolução Industrial, o 
crescimento da competitividade das corporativas impulsionou uma nova era, a da 
valorização do capital humano. Enfatizando que o principal componente de agregação 
de valor, produtividade e desenvolvimento econômico, é o conhecimento. Objetivo: 
investigar o arsenal bibliográfico existente sobre a temática a fim de apreender o que 
tem sido escrito no meio científico atualmente. Metodologia: A metodologia utilizada 
foi à pesquisa bibliográfica descritiva, tendo como base os livros de João Paulo do 
Reis, como também foram realizadas pesquisas bibliográficas utilizando sites da 
internet que abordam o assunto e apresentam argumentos e materiais como artigos, 
reportagens que contribuem para a realização do trabalho. As referências principais 
são os livros O Brasil e a economia do Conhecimento e A economia do conhecimento. 
Resultados e Discussão: Como resultado, observou-se que o tema mesmo não 
sendo novo, ele pode ser uma prática revolucionária como diretriz para a 
administração do capital humano dentro do mundo corporativo. Considerações 
Finais: Após a realização deste estudo conclui-se a importância do conhecimento 
como protagonista das mudanças no segmento empreendedor, e como a sua 
aplicabilidade no mundo moderno transformou a economia.  

Descritores: Economia do conhecimento; Capital humano; Conhecimento. 
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RESUMO 
 
Introdução: A atuação do poder público sobre as questões de saúde é estruturada a 
partir das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, nas quais a descentralização 
é especialmente relevante para os municípios, que são responsáveis pela maior parte 
das ações e serviços de saúde oferecidos a população, cumprindo programas e metas 
Federais e Estaduais, o que é uma tarefa complexa para os gestores municipais. 
Como ferramenta de gestão, o planejamento em saúde consiste em definir 
proposições e construir a viabilidade afim de solucionar problemas atendendo as 
necessidades individuais e coletivas fazendo uso de indicadores em saúde, tais 
informações fornecidas por um sistema tecnológico proporcionam a fundamentação a 
avaliação das ações realizadas pelo sistema. Neste contexto, apresenta-se a pergunta 
norteadora é: Qual contribuição de uma ferramenta tecnológica inteligente pode trazer 
a gestão municipal de saúde? Objetivo: Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a 
contribuição de um sistema tecnológico para o planejamento e gestão em saúde. 
Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada na base de dados da 
Biblioteca Virtual em Saúde no período de 01 de setembro a 07 de outubro de 2021. 
Para obtenção dos artigos utilizou-se os descritores: Planejamento Estratégico; Saúde 
Pública, Indicadores Básicos de Saúde, sendo artigos somente no idioma português, 
publicações brasileiras, somente trabalhos completos e publicados nos anos 2015 a 
2021. Desta forma, na primeira busca, foram encontrados 52 artigos e dentre eles 
foram escolhidos 05 trabalhos, após leitura dos resumos foram selecionados dois 
artigos por serem estes coerentes com a proposta para produção deste trabalho. 
Resultados e Discussão: Após a implantação de uma ferramenta inteligente onde a 
informação em saúde é analisada sistematicamente pela gestão através de 
indicadores, observou-se que os indicadores apurados entre 2017 e 2019 tiveram 
evolução em relação aos indicadores nacionais e estaduais, apesar de alcançarem no 
máximo 48,84% da meta estabelecida pelo ministério da saúde, observado em 2018. 
Neste ponto evidencia-se que a utilização de uma ferramenta tecnológica e inteligente 
em saúde permitiu a transformação da relação entre a oferta e da demanda dos 
serviços, reorganizando as práticas em saúde dirigindo-as a resolução de problemas, 
com o devido planejamento. O Sistema permitiu o monitoramento das ações e 
indicadores de saúde na visão do gestor, subsidiando o planejamento estratégico na 
tomada de decisão da secretaria de saúde, constituindo-se numa matriz de 
indicadores com monitoramento continuo e oportuno, disponibilizando informações de 
forma executiva e gerencial. As dificuldades levantadas indicam a necessidade de 
fortalecer o sistema de saúde, assim como há uma diferença entre o atingimento das 
metas e que elas precisam ser retrabalhadas no planejamento do SUS. O sistema 
evidenciou que os indicadores tem forte relação as determinantes sociais e suas 
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iniquidades, propondo um desafio ao gestor municipal de construir cidades mais 
saudáveis, justas e menos desiguais. Considerações Finais: O presente trabalho 
apresenta que o planejamento estratégico apoiado por indicadores é uma estratégia 
viável para o acompanhamento das ações em saúde em uma cidade.  
 
Descritores: Planejamento estratégico; Saúde pública, Indicadores básicos de 
saúde. 
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RESUMO 

Introdução: A instituição a ser objeto dessa pesquisa é um hospital especializado em 
oftalmologia. Foi preferido manter a razão social em sigilo. O hospital oferece serviços 
de oftalmologia há 20 anos, contando com médicos de formação e especialização no 
exterior, aparelhos de última geração, centro cirúrgico equipado com tecnologia 3D, 
além de ser credenciado em mais de 30 operadoras de planos de saúde. Todas as 
cirurgias oftalmológicas e exames clínicos e de diagnose são oferecidos na instituição. 
O hospital conta com 03 (três) consultórios no andar térreo e 07 (sete) consultórios no 
primeiro andar; possui 01 (um) centro cirúrgico com 03 (três) salas onde são 
realizadas todas as cirurgias, com exceção das cirurgias refrativas, estas por sua vez, 
são realizadas no prédio anexo, onde está localizado os aparelhos de laser, 
responsáveis por facilitar a realização do procedimento. Dentre as operadoras de 
planos de saúde credenciadas à instituição, destaca-se uma OPS cujo nome foi 
preferível manter em sigilo, para evitar problemas jurídicos. A OPS em questão possui 
uma cláusula em seu contrato de credenciamento que norteia os prestadores quanto 
a dispensação e cobrança de medicamentos quimioterápicos. De acordo com a 
cláusula, as medicações quimioterápicas serão pagas por miligramagem e não por 
ampola. Objetivo: O objetivo do trabalho é estudar práticas eficazes capaz de reduzir 
o desperdício da medicação quimioterápica, aumentando o volume financeiro da 
instituição. Metodologia: Relato de caso e pesquisa de artigos nas bases de dados: 
Scielo e Bireme BVS, nos meses de agosto a setembro de 2021. Resultados e 
Discussão: Com o processo de fracionamento das medicações, verificou que a 
instituição aproveitou melhor o estoque do medicamento, reduzindo o desperdício das 
ampolas. O conteúdo que antes era desprezado, agora é fracionado diretamente no 
laboratório, gerando 04 (quatro) doses de 0,05ml. Considerações Finais: Conclui-se 
que o fracionamento correto aumentou o faturamento da empresa pois reduziu o 
índice de glosa e diminuiu o desperdício da medicação consideravelmente.  

Descritores: Projeto; Ranibizumab; Lucentis 
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RESUMO 

Introdução: O autismo tem sido tema de importantes debates, tanto em âmbito 
nacional quanto global. No Brasil  por diferentes motivos as iniciativas governamentais 
propriamente  direcionadas ao acolhimento  das pessoas com diagnóstico de autismo 
desenvolveram de maneira tardia.  A carência de recursos e instituições publicas 
destinadas ao amparo dos autistas e seus familiares fez com que alguns pais se 
engajassem no empreendimento de iniciativas próprias, como a criação de grupos de 
divulgação  de conhecimentos e ajuda mútua. Objetivo: Analisar o processo atual de 
formulação da política  pública  para o autismo no Brasil. Linha de cuidado para a 
atenção às pessoas com transtornos do Espectro do autismo e suas famílias  na rede 
de atenção psicossocial  do sistema único de saúde. Metodologia: Realizou-se 
análise documental de uma cartilha lançada em 2013,pelo ministério da saúde sobre 
a assistência ao autismo no sistema único de saúde SUS. Resultados e Discussão: 
Oferecer orientações às equipes multiprofissionais dos pontos de atenção da rede 
SUS para o cuidado à  saúde da pessoa com transtornos do espectro do autismo 
(TEA) e de sua família nos,  diferentes pontos de atenção da rede de cuidado  a 
pessoa com deficiência salientando a necessidade de articulação  com outros pontos 
de atenção  do sus, como via de promoção de cuidados integrais  às  pessoas com 
TEA.   . Considerações Finais: Observa- se que as associações de  pais e familiares 
capitanearam o protagonismo  do debate em relação  ao autismo  no país, justamente  
durante o período  composto  pela lacuna assistencial do estado brasileiro quanto ao 
cuidado ao TEA. 

 

Descritores: Apoio social; Síndrome do espectro autista; Políticas públicas de saúde. 
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RESUMO 

Introdução: Qualidade na asssitência à saúde é um processo que garante os padrões 
de excelência de atendimento ao paciente para maior aceitabilidade dos serviços 
prestados. A atenção primária é considerada a principal porta de entrada dos usuários 
ao sistema de saúde. As pesquisas apontam que os idosos apresentam uma grande 
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, desta forma a Estratégia Saúde 
da Familia atua na promoção da saúde e prevenção de doenças dessa parcela da 
população. Diante da relevância da temática, a pergunta norteadora deste trabalho 
foi: o que as pesquisas têm ressaltado nos últimos sobre a melhoria da qualidade da 
assistência ao usuário idoso na atenção primária à saúde? Objetivo: Realizar uma 
pesquisa bibliográfica sobre a melhoria da qualidade da assistência ao usuário idoso 
na atenção primária à saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, 
realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde no período de março a 
junho de 2021. Para a busca dos artigos, utilizou-se os descritores: idosos, assistência 
à saúde e atenção primária. Os critérios de inclusão foram artigos somente no idioma 
português, publicações brasileiras, somente trabalhos completos e publicados nos 
anos 2011 a 2021. Desta forma, na primeira busca, foram encontrados 30 artigos e 
dentre eles foram escolhidos 13 trabalhos, após leitura dos resumos foram 
selecionados seis artigos por serem estes coerentes com as caracteristicas buscadas 
para produção deste trabalho. Resultados e Discussão: Os artigos estudados foram 
dos anos de 2013 a 2018 onde os respectivos autores afirmam que as pessoas idosas 
representam uma parcela mais vulnerável da população. Na atenção primária, os 
gestores informam que os usuários tinham acesso a vários serviços de saúde como: 
consultas agendadas, coletas de sangue, vacinação, consultas especializadas e 
visitas domiciliares para os idosos restritos ao leito e alguma fragilidade. Além disso, 
os idosos têm com o apoio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família, que são equipes 
multiprofissionais compostas por nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional e assistente social esses profissionais atuam na qualidade de 
vida de todos os usuários, os idosos restritos ao leito é de fundamental importância a 
visita desses profissionais juntamente com o apoio do Agente Comunitário de Saúde, 
pois o trabalho que o ACS desenvolve junto a comunidade gera um vínculo muito forte. 
Atualmente, as enfermeiras realizam educação em saúde sobre lavagem correta das 
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mãos, pois são os maiores transmissores de bactérias e vírus conforme a Organização 
Mundial da Saúde. Segundo os autores, houve melhora significativa da assistência à 
saúde dos idosos na atenção primária. Considerações Finais: Este trabalho permitiu 
apresentar os avanços ocorridos na atenção primaria em relação à qualidade da 
assistência à saúde da pessoa idosa. 

Descritores: Idosos. Assistência a saúde. Atenção primária. 
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RESUMO 

Introdução: Vivemos hoje a era do conhecimento, cujos pilares característicos 
baseiam-se na valorização do conhecimento, criatividade, colaboração, experiência e 
talento. Durante a história da humanidade o conhecimento passou por diversas 
transformações: conhecimento filosófico, científico, mitos, senso comum e etc.  O 
mundo corporativo está deixando de focar apenas em máquinas e processos 
produtivos, e está passando a interagir também nos campos teóricos de todos os 
setores da empresa. Com essa estratégia, novas denominações e descobertas 
surgem  para nortear diversos caminhos, extraindo também soluções de problemas. 
O somatório deste conhecimento coletivo vem gerando novas habilidades, criações, 
invenções, valores e atitudes até então escondidas. O ativo  mais valioso da empresa 
passa a ser o capital intelectual. Objetivo: Descrever e entender e relação entre 
Gestão do Conhecimento e Lifelong Learning. Metodologia: Foi realizada busca de 
artigos nas bases de dados: Scielo e Bireme BVS, nos meses de agosto a setembro 
de 2021. Resultado: Os artigos e pesquisas identificaram que Gestão do 
conhecimento é o processo de capturar, distribuir e efetivamente usar o 
conhecimento” (Davenport, 1994). “Gestão do conhecimento é uma disciplina que 
promove uma abordagem integrada para identificar, capturar, avaliar, recuperar e 
compartilhar todos os ativos de informações de uma empresa. Esses ativos podem 
incluir bancos de dados, documentos, políticas, procedimentos, conhecimentos e 
experiência anteriormente não capturados em trabalhos individuais” (Duhon, 1998). 
Já  O lifelong learning é um termo em inglês que, em livre tradução quer dizer 
“aprendizado ao longo da vida”. Ou seja, acredita-se que os estudos devem ser 
permanentes, e não somente durante um período da vida. Este conceito está 
relacionado à educação continuada. Considerações Finais: Conclui-se que GC é o 
processo de identificação e armazenamento de uma informação que será utilizada na 
organização. Já o lifelong learnig é o processo continuado próprio do ser humano. 
  

Descritores: Gestão do conhecimento; Lifelong learning; Conhecimento 
organizacional.  
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RESUMO 

Introdução: O suicídio é um problema grave de saúde pública. Os dados mostram 
que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do nosso 
planeta, porém pode ser evitado em muitos casos. Em 2015 foi criada no Brasil uma 
campanha chamada setembro amarelo; entre centro de valorização da vida, conselho 
federal de medicina e associação brasileira de psiquiatria. Uma vez que esta 
campanha surgiu com a intenção de informar, alertar e conscientizar a população 
sobre sinais e sintomas que uma pessoa possa demonstrar, facilitando assim o 
incentivo e apoio a estas pessoas, fazendo com que procurem um profissional 
capacitado para ajudá-las. Objetivo: Relatar a experiência de uma campanha sobre 
o setembro amarelo em uma instituição hospitalar. Metodologia: Trata-se de um 
relato de experiência da disciplina de Práticas Interdisciplinares do Curso de Gestão 
Hospitalar, elaborado em setembro de 2021. Foram coletados artigos no buscador 
acadêmico Google Acadêmico para embasar teoricamente o relato. Utilizou-se as 
seguintes palavras chave: setembro amarelo; suicídio e prevenção. A instituição na 
qual foi realizada a prática é um hospital privado com capacidade de quatrocentos e 
oitenta leitos entre enfermarias e unidade de tratamento intensivo, com atendimentos 
de urgência e emergência, internações adultas e pediátricas eletivas e cirúrgicas e 
atendimento obstétrico. Resultados e Discussão: A campanha iniciou-se em 
setembro de 2021, mês alusivo ao combate ao suicídio mundialmente. As atividades 
foram realizadas em vários setores do ambiente hospitalar:tanto assistenciais, quanto 
administrativos como nas enfermarias, entradas de funcionários, recepção de 
pacientes. As atividades envolveram diversos profissionais da saúde e são descritas 
a seguir: 1. Foram realizadas palestras educativas no auditório da unidade hospitalar 
com atuação de psicólogos e psiquiatras com apoio de uma equipe multidisciplinar; 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e socorristas com intuito de concientizar sobre 
o problema abordado. 2. Plantões psicológicos abertos ao público, familiares e 
pacientes, com o objetivo de ouvir relatos e desabafos, e realizar orientações. 3. Dicas 
de meditação para reduzir o estresse e controlar a ansiedade. 4. Campanhas de alerta 
nos meios de comunicação social da instituição workplace e na mídia digital: 
faceboock, instagran, reforçando a importância do assunto, com cartilha educativa, 
informativos para plantão psicologico e horarios de massoterapia. Considerações 
Finais: Os resultados desta campanha é que sejam quebrados todos os tabus sobre 
o suícidio e mostrar que este é um assunto sério; que a banalização dele pode trazer 
consequências irreversiveis e com a conscientização podemos salvar vidas. 

Descritores: Setembro amarelo. Suicídio. Prevenção 
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