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RESUMO:  

Introdução: Com foco na divulgação do Escritório de Valor na 

instituição e ao entendimento dos profissionais de saúde, foi criado 

uma nova metodologia de ensino, consistindo em um componente 

extremamente importante na busca pela entrega de valores pelos 

colaboradores. 

Objetivo: Relatar a experiência do uso de metodologias ativas para 

treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da instituição 

frente ao cuidado centrado no paciente. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência na utilização de 

ferramentas ativas para treinamento dos colaboradores pelo 

Escritório de Valor (Escritório da Qualidade e Núcleo de 

Segurança do Paciente, DRG e Gestão de Leitos) em um hospital 

oncológico de Curitiba. A metodologia foi aplicada em três etapas 

para um diagnóstico, sensibilização, empoderamento e apropriação 

dos temas. A primeira etapa foi realizada através da 

disponibilização de um questionário em uma ferramenta digital 

para ser preenchida pelos colaboradores sobre a abordagem de 

conhecimentos referente ao Escritório de Valor com perguntas que 

abrangiam sobre gestão de documentos, mapeamento de processo, 

notificações de incidentes e não conformidades, indicadores, gestão 

de leitos e a metodologia DRG. Segunda etapa: Após a análise de 

dados coletados pelas respostas dos colaboradores foi realizado na 

primeira quinzena de junho uma dinâmica de troca de 

conhecimentos, com jogos interativos através de uma trilha com 

banners explicativos sobre o tema, Quiz de perguntas e respostas e 

entrega de brindes. Terceira etapa: Com o foco no empoderamento 

e apropriação da cultura de valor em saúde foram realizados 

treinamentos específicos in loco sobre os temas abordados nas 

primeiras etapas. 

Resultados: Verificamos que após essas ações houveram algumas 

melhorias significativas como a disseminação consolidada 

referente a entrega de valor em saúde, queda nos indicadores 



referente às notificações de incidentes na instituição, e a melhoria 

do cuidado centrado no paciente. Corroborando também com as 

boas práticas de segurança do paciente no ambiente de saúde.  

Conclusões: A metodologia ativa envolvendo todas as categorias 

do Escritório de Valor auxiliou na disseminação e na agregação de 

conhecimentos do serviço na instituição de forma de fácil 

entendimento.  
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