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ULTRAPASSAR A PANDEMIA
Juntos de novo, mesmo à distância

Muito que se tem escrito sobre a crise. A Mckinsey publicou um artigo em Abril de 2020
— From “wartime to peacetime”, em que desenvolve um modelo de gestão da crise
aplicado à saúde.
Neste modelo, fala-se de 5 fases para a gestão da crise, algumas que já atravessámos,
outras que ainda estão por desbravar.
1. REACTION — Responder prontamente, mobilizar os meios
2. RESILIENCE — Responder aos desafios imediatos — normas, procedimentos —
e ir lidando com os imprevistos
3. RETURN — Lidar com a incerteza do futuro com base no que vamos conhecendo
4. REIMAGINATION — Reorganizar os serviços para serem mais flexíveis e darem
respostas no médio prazo
5. REFORM / REMODELLING — Repensar estrategicamente os modelos para
responder e mitigar os riscos de crises futuras
Podemos dizer que estas fases implicam dois tipos de
resposta:
1. REATIVA — reagir e dar resposta imediata com pouco conhecimento (resposta a
curto prazo);
2. PROATIVA — usar o conhecimento adquirido para ir reorganizando e planeando
as mudanças estruturais e a resposta a médio e longo prazo.

A fase em que nos encontramos variará de acordo com a
organização, mas o mais provável é que se encontre na
transição entre a fase 2 (resilience) e a fase 3 (return),
onde se faz a transição entre uma resposta reativa e uma
resposta proativa.
Cabe-nos a nós agora assumir as rédeas e liderar a fase
proativa que iremos naturalmente atravessar nos
próximos meses: return, reimagination e reform.

A RESPOSTA DA NOBOX
Para ajudar a lidar com cada uma destas fases, a nobox desenvolveu três produtos
destinados às organizações de saúde, com o propósito de reunir e realinhar as equipas,
reconectar com o terreno e reimaginar o futuro, usando um formato adaptado às
necessidades dos novos tempos:

1
(RE)UNIR AS
EQUIPAS

2
(RE)CONECTAR
COM O TERRENO

3
(RE)IMAGINAR
O FUTURO

para as reconectar, reenergizar e reorganizar
com o objetivo de acelerar e consolidar a fase
de return com as pessoas

para restabelecer e reforçar a ligação com
parceiros— fornecedores, clientes e outros
stakeholders— com o objetivo de consolidar o
return e preparar o alinhamento necessário à
fase de reimagination

para pensar novas soluções para velhos e
novos problemas e, com o poder criativo das
equipas e dos parceiros, arriscar em soluções
inovadoras, para as fases de reimagination e
de reform

1.
(RE)UNIR AS EQUIPAS

(RE)UNIR AS EQUIPAS
Efetividade e energia das equipas na pandemia
Um desafio sem igual

A pandemia que atravessamos colocou as equipas à prova de uma forma sem precedentes, e a reenergização e o re-lançamento das equipas, apesar de muito necessários, surgem num período no
qual as equipas se encontram assoberbadas pelo desgaste emocional e físico gerados pela situação
atual. Os profissionais debatem-se perante dificuldades novas (tanto profissionais como pessoais), a
carga de trabalho pedida (ou exigida) é, globalmente, mais elevada, e acumulam-se receios (nem
sempre partilhados) acerca da pandemia e do futuro.
As equipas (e a forma como funcionam) mudaram

No início da crise, os profissionais foram deslocados para dar uma resposta imediata. Agora, estão
aos poucos a ser redistribuídos para retomar a sua atividade basal (mesmo que não nos mesmos
moldes pré-crise), assumindo no dia-a-dia procedimentos, processos e metodologias adicionais ou
diferentes daqueles a que estavam habituados. Tudo isto repercute-se na forma como as equipas
trabalham, sem que tenham tido tempo, condições ou intervenções que facilitem este processo.
Tempo para relançamento

Rapidamente percebemos que as equipas (líderes incluídos) precisam de se reenergizar, redefinir os
seus objectivos (antigos e novos) e injetar no seu seio motivação para trabalharem com um elevado
desempenho e de forma coesa, ao mesmo tempo que promovem a introdução de melhoria e
desenvolvimento no contexto da sua equipa e da instituição onde trabalham.
Uma experiência para ajudar as equipas

Este curso tem como objetivo capacitar os líderes (e elementos das equipas) com competências e
ferramentas que permitam manter ou aumentar a efetividade da equipa num período tão difícil e
conturbado como este, com particular ênfase na melhoria do funcionamento da equipa e motivação
individual dos seus membros.

Público-alvo
O programa é dirigido a líderes de equipas
médicas e/ou outros profissionais de saúde que
pretendam reconectar as suas equipas e
desenvolver a capacidade de trabalhar em
equipa de forma mais eficaz.
Este programa está também preparado para
abordar no seu conjunto uma equipa médica
e/ou outras profissões de saúde, resultando
assim numa intervenção mais profunda e
duradoura.

Resultado
Após este programa, as equipas terão ao seu
dispor ferramentas, adaptadas à sua realidade,
que permitirão aumentar a sua efectividade
como equipa, em três domínios:
Alcance de objectivos
Crescimento da equipa
Crescimento individual

(RE)UNIR AS EQUIPAS
Efetividade e energia das equipas na pandemia
Metodologia
Este curso inicia-se com uma introdução aos modelos e ferramentas através de vídeos e exercícios
numa plataforma online disponibilizada pela nobox. De seguida, são dinamizadas, ao vivo, numa
sessão de 4 horas, através de uma plataforma à distância, atividades de aprofundamento e treino
das competências. A experiência termina com um desafio conjunto para toda a equipa, onde terão
de pôr em prática os conhecimentos e competências adquiridos.
Sessão 1 (assíncrono) — Efectividade de equipa de Hackman — 10min. + 5min.
exercícios
Sessão 2 (assíncrono) — Segurança psicológica — 10min. + 5min. exercícios
Sessão 3 (assíncrono) — Motivação e Delegação — 10min. + 5min. exercícios
Sessão 4 (assíncrono) — Desenvolvimento — 10min. + 5min. exercícios
Sessão 5 (síncrono) — Dinamização das competências — 4 horas
Sessão 6 — Desafio Final

Este curso pode também ser realizado num formato de blended learning. Neste formato, os
participantes, após assistirem à componente introdutória online, participam, ao longo de 4 horas em
formato presencial, em atividades e exercícios que colocam em prática as competências.

Conteúdos
Modelo
Efetividade de equipa de Hackman
Competências desenvolvidas
Definição e monitorização de objectivos
Inteligência emocional e empatia
Motivação e desenvolvimento
Comunicação
Liderança
Gestão de equipas

Preço

Sob consulta.

2.
(RE)CONECTAR COM O TERRENO

(RE)CONECTAR COM O TERRENO
Perdido nos cuidados de saúde: um evento formativo à distância
Reaproximação

A pandemia afastou-nos, congelou relações e pôs tudo em pausa. Entre muitas outras coisas, o
contacto com profissionais de saúde e os eventos formativos tiveram de ser cancelados, adiados ou
reinventados num formato digital. Com o prolongar da pandemia, a dualidade entre eventos
presenciais e virtuais mantém-se, sabendo que a reaproximação aos parceiros é crítica e deve ser
retomada. Está na fase de reaquecer estas ligações e este não deve ser um momento monótono.
Um regresso marcante e em segurança

Esta é a nossa oportunidade para reinventar os eventos formativos, indo além do binómio
presencial vs. digital, garantindo as regras de distanciamento social. Surge assim um modelo de
formação à distância, estruturado como um serious game, que utiliza os princípios de jogo para
construir experiências de aprendizagem altamente envolventes e imersivas. Neste modelo, os
desafios irão ter com os participantes, aos seus serviços ou às suas casas, e ao longo de até um
mês, irão participar numa formação totalmente desenhada para os envolver.
Um jogo à distância para aprendizagem imersiva e experiencial

Exemplo de enredo:
No meio do caos da resposta à COVID, um doente ficou abandonado. Não foi um doente COVID,
mas certamente precisava de ajuda e agora não sabe a quem recorrer porque todas as linhas
estão ocupadas e o acesso a qualquer profissional de saúde limitado. Como detetar o que ocorreu
e diminuir os estragos?

Público-alvo
Organizações de saúde que pretendam
reinventar os eventos formativos na área da
saúde, através de experiências envolventes e
desenhadas propositadamente para a aquisição
de competências de trabalho de equipa,
enquanto aperfeiçoam a gestão terapêutica e
acompanhamento de uma patologia.
Ideal para congressos ou jornadas na área da
saúde e para lançamento e adoção de novos
produtos ou procedimentos.

Resultado
As equipas sairão desta experiência com mais
conhecimento e competências sobre:
Como trabalham em equipa, com um plano
de desenvolvimento personalizado;
O acompanhamento e terapêutica da
patologia selecionada
A jornada do doente, com ideias para a
melhorar e facilitar

(RE)CONECTAR COM O TERRENO
Perdido nos cuidados de saúde: um evento formativo à distância
Metodologia

Conteúdos

Os participantes serão convidados a formar equipas, para participarem nesta competição à
distância. Ao longo de um período (de 2 semanas a 1 mês), receberão no seu local de trabalho (ou
outro destino) 3 desafios, tendo de entregar as suas respostas até ao final da semana. Cada desafio
deixará claras as regras para resolução e submissão, sendo seguido de um momento de debrief com
o monitor.

Modelo

Durante o decorrer da competição, cada equipa será acompanhada por um monitor que irá dar
apoio e feedback personalizado. A avaliação das respostas será feita por um júri, que será
responsável pela entrega do prémio à equipa vencedora (prémio a definir com a organização).

Porquê uma formação
que recorre aos princípios de jogo?
Ambiente de competição e diversão que garante o envolvimento e satisfação dos participantes;
Aplicação prática das competências e conhecimentos nos desafios;
Combinação dos desafios com momentos de debriefing sobre os modelos teóricos;
Acompanhamento personalizado das equipas por monitores especializados;

Serious Games: utilização dos princípios de jogo
para garantir maior envolvimento e
compromisso para atingir um objetivo sério,
neste caso, aquisição de competências e
conhecimento.
Competências / Conhecimentos
Patologia sob escolha

Análise da jornada do doente
Gestão de equipa e liderança
Construção de soluções de melhoria
Cuidados centrados no doente

Preço

Sob consulta, dependendo do grau de
customização e do número de participantes.

(RE)CONECTAR COM O TERRENO
Perdido nos cuidados de saúde: um evento formativo à distância
Estrutura
Os desafios incidirão sobre problemas específicos da prestação de cuidados, obrigando as equipas
a colaborar e a experienciar a jornada do doente, de forma a poder não só compreender o que
falhou, como também identificar novas soluções para o futuro. A periodicidade entre os desafios
poderá ser ajustada de acordo com as necessidades da organização.

Tema e Formato da sessão

Descrição

O doente perdido
Desafio 1: Lançamento
da iniciativa

As equipas serão surpreendidas por uma encomenda onde lhes é
explicado o problema. Terão de encontrar o doente que foi
abandonado pelos cuidados de saúde e perceber o que falhou,
tentando compreender todo o percurso e dificuldades percorridas
pelo doente.

Debrief

Formato à distância síncrono — 1hora — Cuidados centrados
no doente, colaboração interprofissional, cuidados empáticos e
jornada do doente

Mergulhar no caso
do doente
Desafio 2

Debrief com o Monitor e
especialista no tema

Depois de meses abandonado, alguém tem de perceber o que
precisa o doente agora para ser devidamente acompanhado.
Este desafio forçará os participantes a otimizar o tratamento e
acompanhamento dado ao doente, para que possam ser
ultrapassadas as dificuldades durante este período e garantidos
os melhores cuidados, sendo para isso necessária a colaboração
com os colegas, bem como ter em conta a perspetiva do doente.

Formato à distância síncrono — 3 horas — Análise da patologia
e boas práticas, impacto da gestão no doente e gestão de
equipas.

Tema e Formato da sessão
Nem mais um doente perdido
Desafio 3

Descrição
As dificuldades de acesso e utilização de cuidados de saúde
podem ter impacto na saúde dos doentes. Assim, os
participantes serão desafiados a propor novas soluções para
facilitar o percurso do doente nesta patologia.

Debrief

Formato à distância síncrono — 3 horas — Análise do
desempenho global da equipa e feedback.

Apresentação das
soluções
Conclusões

Formato à distância síncrono — 3 horas
Conclusões e entrega dos prémios

3.
(RE)IMAGINAR O FUTURO

(RE)IMAGINAR O FUTURO
Innovation Challenge — novos problemas, novas soluções
As mudanças continuam

Na reação à crise do COVID os profissionais de saúde lidaram com muitas e variadas mudanças:
novas normas e procedimentos de prevenção e segurança, teleconsultas, hospitalização
domiciliária, visitas virtuais de delegados, congressos em formato digital, foram apenas algumas.
No último trimestre de 2020, o retorno faz-se ainda com muitas incertezas. Mas já todos
percebemos que não é sustentável continuar com as mesmas soluções que foram encontradas para
reagir no imediato à crise. É preciso reimaginar modelos de funcionamento para o futuro,
aproveitando a experiência e aprendizagens do passado recente.
Desconhecemos quais são as próximas mudanças mas temos a certeza de que que vão acontecer e,
precisamos de estar preparados para agarrar oportunidades!
Resposta proativa com criatividade

A rotina e o desgaste do trabalho dos profissionais de saúde deixa, pode deixar pouco espaço para
conseguir ter um olhar diferente em relação aos problemas. Nesta crise acumularam-se aos velhos
problemas os novos problemas. Os recursos continuam escassos, os números ditam as agendas e
as decisões. Agora mais que nunca é fundamental pensar “fora da caixa”, e usar todo o potencial
criativo das equipas para conseguir trazer novas soluções. Vamos precisar de saber antecipar o
futuro, arriscar soluções, inspirar equipas e persuadir stakeholders, para conseguir levar à prática
os projetos em que acreditamos.
Ganhar músculo criativo para reimaginar soluções

A nobox criou o Innovation Challenge para fazer emergir o potencial criativo dos profissionais de
saúde, ajudando-os a encarar os problemas como oportunidades, estimulando-os na criação de
soluções inovadoras para levarem à prática. Trata-se de um formato de aprendizagem, intensiva e
acelerada, para desenvolver competências e preparar os participantes para os novos desafios dos
contextos em que atuam.

Público-Alvo
Organizações de saúde que precisem implementar
mudanças, e queiram usar o potencial criativo das
suas equipas e dos parceiros para conseguir
soluções úteis, utilizáveis e únicas, num contexto
de crise.
O Innovation Challenge, é também ideial para
organizações que pretendam estimular a cocriação, e lançar um desafio inter-colaborativo
com parceiros e clientes, por exemplo no âmbito
de um congresso ou de um outro evento, em que
se queira integrar o conhecimento e a criatividade
dos profissionais do setor da saúde: indústria
farmacêutica, farmácias comunitárias, instituições
de saúde, hospitais, clínicas.

(RE)IMAGINAR O FUTURO
Innovation Challenge — novos problemas, novas soluções
Metodologia

Conteúdos

Os participantes são convidados a formar equipas, e a desenvolver uma solução para desafios
específicos num tema relevante da saúde, por exemplo: melhorar o ciclo de experiência do doente
de uma patologia específica ou, reorganizar um serviço ou, criar uma resposta para revitalizar a
relação entre profissionais de saúde com meios digitais.

Modelo Conceptual
Design Thinking aplicado a serviços

No desafio os participantes irão usar técnicas e ferramentas de criatividade que lhes permita
formular soluções inovadoras, a serem avaliadas no final por um grupo de experts. A experiência
decorre num formato híbrido (à distância e presencial), com sessões imersivas intercaladas por
trabalho de campo. Em paralelo as equipas vão ter de lidar com missões improváveis.
As sessões imersivas (em formato à distância), destinam-se a passar conceitos, treinar
ferramentas de criatividade e inovação, e partilhar os trabalhos de campo — feiras de
ideias. Estas sessões são facilitadas por elementos da nobox, com a inspiração de
convidados de áreas criativas.
O trabalho de campo, (em formato presencial e/ou à distância, entre as equipas, nos seus
locais), destina-se a explorar os problemas e oportunidades relacionadas com o desafio,
pesquisar novos mundos na área da saúde e noutras áreas, imaginar cenários de futuro,
levantar ideias para chegar a soluções.
As missões improváveis (em formato presencial e/ou à distância), acontecem ao longo da
experiência, e servem para testar a capacidade de resposta a imprevistos, a proactividade e
a resolução de problemas usando diferentes tipos de pensamento criativo. Nestas missões
os participantes serão verdadeiros MacGyvers da saúde!

Competências
Análise empática de problemas
Pensamento divergente
Modelização de soluções
Formulação de projetos
Poder de influência

Resultado
Em simultâneo com o desenvolvimento das
competências, os participantes trabalharão na
construção de soluções para problemas concretos
na área da saúde, e que podem vir a tornar-se
projetos concretizáveis e que introduzam
respostas realmente diferenciadoras.

(RE)IMAGINAR O FUTURO
Innovation Challenge — novos problemas, novas soluções
Estrutura
Tema e Formato da sessão
Aquecimento Criativo
Sessão imersiva — formato à distância
síncrono — 4 horas
Caça às oportunidades
Trabalho de Campo

Descrição
Introdução ao tema. Desafio e formação das equipas. Boost criativo.
Pensamento criativo segundo os criativos. Processo criativo. Olhar os
problemas como oportunidades. Ferramentas.
As equipas identificam oportunidades no seu terreno, relacionadas com o
desafio. Qual é o verdadeiro problema? Que ideias temos para o resolver?
Onde podemos encontrar inspiração na área da saúde e noutras áreas?
Como podemos envolver outras pessoas na solução?

Da oportunidade à solução
Sessão imersiva — formato à distância
síncrono — 4 horas

Feira de ideias. Das ideias à solução. Diferentes perspetivas de uma solução.
O poder da prototipagem e formas de representação. Formulação do
projeto. Mapa de stakeholders. Argumentos persuasivos.

Formulação do Projeto e
Obtenção de apoios
Trabalho de Campo

As equipas desenvolvem o business case do projeto e constroem o
argumentário para diferentes stakeholders. O que é importante considerar
no projeto? Quais as entidades que precisamos de envolver? Que
argumentos vamos usar?

Projetos inovadores?
Sessão imersiva — formato à
distância síncrono — 4 horas

Apresentação dos projetos. Avaliação dos sponsors e feedback.
Coleção de aprendizagens. Plano de continuidade

Preço

Sob consulta, dependendo do grau de
customização e do número de
participantes.

EQUIPA NOBOX
Aposta nas competências do futuro
A equipa nobox procura ativamente desenvolver competências em
domínios relevantes para lidar com os desafios da saúde e usa a sua
experiência profissional na saúde, para integrar conceitos e adaptar
modelos e ferramentas ao contexto da saúde.

Cursos e certificações:

De profissionais de saúde para a saúde
Somos uma equipa de profissionais de saúde, constituída por médicos,
enfermeiros e profissionais da gestão, que conhecem a realidade do
terreno da saúde, no setor público e privado.
Ambicionamos formar profissionais de saúde que inspirem e mobilizem
equipas para cuidados mais eficazes e centrados no doente.

Interprofissionalismo em saúde
Advancing the Future of Healthcare
through Interprofessional Learning, A
Certificate Program for Health
Professionals, Educators & Leaders —
curso certificado pelo Centro de
Educação Interprofissional da
Universidade de Toronto;
Segurança do doente
Patient Safety Certificate Program, da
Johns Hopkins Medicine Armstrong
Institute for Patient Safety and Quality;
TeamSTEPPS — Teams strategies and
tools to enhance Performance and
Patient Safety (AHRQ);
Gestão
Pós-Graduação de Gestão em Saúde,
pela Católica Porto Business School

MBA, European University
Acreditação e Certificação de unidades
de saúde
Inovação e criatividade
Insights for Innovation, IDEO;
Leadership for Innovation, IDEO;
Design Thinking Experience,
ECHOSBrasil;
Comportamentos e coaching
Programação Neurolinguística e
Coaching, da International Teaching
Seminars UK;
Applied Neuroscience in Coaching, da
International Teaching Seminars UK;
Group Dynamics and nonverbalcommunication, Michael Grinder
with International Teaching Seminars
UK;
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