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GUIA DE PREPARO DO PROFISSIONAL DE 

SAÚDE PARA O TRABALHO EM EQUIPE E A 

PRÁTICA COLABORATIVA 

 

Este Guia de Preparo do Profissional de Saúde para o Trabalho em 

Equipe e a Prática Colaborativa surgiu como produto do desenvolvimento da 

pesquisa: Percepção de fisioterapeutas sobre a formação profissional para o 

trabalho em equipe e a prática colaborativa para a Dissertação de Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo, Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS). 

A partir da percepção dos fisioterapeutas atuantes em serviços de 

atenção e recuperação à saúde, e na expectativa de poder contribuir com a 

Educação Permanente de Profissionais da Saúde na perspectiva do trabalho em 

equipe e da prática colaborativa, foi elaborado este guia a ser disponibilizado em 

mídia eletrônica contendo material didático-pedagógico e sugestões de ações 

que possam subsidiar propostas de formação a serem implementadas. Contém 

em sua primeira parte a fundamentação teórica para o trabalho em equipe e a 

prática colaborativa seguido da descrição detalhada das ações. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

             As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o ensino de Graduação 

em Fisioterapia foram promulgadas com a finalidade de estabelecer a 

organização curricular das Instituições de Ensino Superior (IES) e definiu 

princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 

fisioterapeutas para aplicação, em âmbito nacional, na organização, 

desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de 

Graduação em Fisioterapia (BRASIL, 2002).  

             Orientadas por habilidades e competências, essas Diretrizes 

converteram-se em desafio para as IES no sentido de compor currículos capazes 

de integrar, com igual força, aspectos das Ciências da Vida e da Saúde; aspectos 

político-filosóficos e humanísticos; aspectos técnico-profissionais e 

pedagógicos. A demanda imposta pelas DCN de considerar as demandas do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e o contexto social brasileiro, tem requerido o 

domínio de novas habilidades. No que diz respeito às competências e 

habilidades específicas do fisioterapeuta é eminente a necessidade de estar 

preparado para atuar em equipe no sentido de proporcionar a integralidade no 

cuidado e a atenção centrada no paciente, de forma a conduzir práticas integrais 

no fazer fisioterapêutico. Estas mudanças relativas às práticas assistenciais e 

relacionais do fisioterapeuta, também incluem a prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e contando com a 

participação da comunidade (ROCHA et.al, 2010).               

Batista (2012) destaca que mesmo com a promulgação das DCN há mais 

de 10 anos, ainda é um desafio a sua implantação, especialmente no tocante a 
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mecanismos efetivos de integração curricular, diversificação de cenários de 

aprendizagem, articulação com o SUS, resgate da dimensão ética, humanista, 

crítico-reflexiva e cuidadora do exercício profissional, baseada numa concepção 

ampliada de saúde. 

A fisioterapia é um dos cursos da área da saúde que passa por este 

processo de mudanças, em busca da adaptação dos currículos para formar 

profissionais aptos a trabalhar em sintonia com as demandas do e para o SUS. 

Porém, o que sabemos é que, como dizem Ciampone e Peduzzi (2000) parte da 

formação dos profissionais de saúde ainda está baseada no modelo biomédico, 

caracterizada pela fragmentação de saberes, demarcada por fronteiras 

profissionais rígidas que fortalecem ações isoladas de cada categoria 

profissional, o que pouco instrumentaliza os profissionais da saúde para a 

atuação na esfera da interação e do trabalho em equipe, seja com o usuário, 

com os familiares ou com os colegas de trabalho. 

           Isso nos remete à reflexão em relação à real preparação dos 

fisioterapeutas inseridos no mundo do trabalho no que diz respeito à formação 

comprometida com a qualidade da assistência, com a resolutividade da 

demanda, com o trabalho integrado entre as diferentes áreas profissionais e com 

a atenção centrada no paciente. 

           Ciampone e Peduzzi (2000), falando do trabalho em equipe, afirmam que 

seu ponto central é o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de 

compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a 

população, de forma que torna-se premente construir um novo pensar e um novo 

fazer nessa prática, reunindo alta complexidade de saberes articulando o 
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desenvolvimento de habilidades e mudanças de atitudes por parte de todos os 

profissionais, o que constitui um verdadeiro desafio.        

           Fortuna et al. (2005, p. 264) conceituam o trabalho em equipe como “uma 

rede de relações entre pessoas, rede de relações de poderes, saberes, afetos, 

interesses e desejos, onde é possível identificar processos grupais”. As autoras 

destacam a dinâmica grupal das equipes e propõem o reconhecimento e a 

compreensão desses processos grupais pelos seus integrantes como forma de 

construir a própria equipe, concebendo o trabalho em equipe como as relações 

que os trabalhadores constroem no cotidiano do trabalho. Cotidiano que implica 

em tarefas visíveis (explícitas) e tarefas invisíveis (implícitas), em simplesmente 

atender uma demanda (dor de cabeça = analgésico) ou encaminhando as 

pessoas para outros serviços, ou ainda, conhecer as famílias assistidas e 

identificar, com elas, suas necessidades e como o modo de viver afeta sua 

saúde. Segundo as autoras, além de estar inserido num modelo de assistência, 

os integrantes de uma equipe têm seus objetivos individuais que também podem 

ser diferentes e desconhecidos pela equipe. Tanto os objetivos individuais 

quanto aqueles que são do grupo vão se modificando e por isso, as equipes 

precisam interagir e conversar a respeito deles em diferentes momentos. 

Seguindo a reflexão de Fortuna et al. (2005) as equipes e os grupos são 

espaços onde acontecemos, existimos, criamos e satisfazemos necessidades. 

Porém, é preciso considerar que, quando estamos num grupo, vivemos o conflito 

entre ser indivíduo e ser grupo, ou estar indivíduo e estar grupo, fazer ou não 

parte da equipe, o que pode levar a um medo do que desconhecemos, medo da 

perda da individualidade, e isso gera uma certa ansiedade. Envolve mudanças 



 

5 

 

que ao mesmo tempo desejamos e tememos. Mudanças requerem novas 

adaptações, nova aprendizagem. 

A importância do trabalho em equipe também é apontada por outros 

pesquisadores da área como Reeves (2016) e Batista e Batista (2016), que 

enfatizam a situação atual da colaboração interprofissional no mundo, 

identificando os mecanismos que resultam no trabalho em equipe colaborativo 

bem-sucedido e delineando uma série de itens para a ação que os formuladores 

de políticas podem instituir em seu sistema de saúde local.  

Reeves (2016) em seu trabalho de síntese de revisões a respeito de 

experiências em EIP no mundo todo, conclui que este tipo de formação pode ter 

resultados positivos em relação à reação dos participantes, atitudes, 

conhecimento/habilidades, comportamentos e prática, assim como benefícios na 

atenção ao paciente e nos resultados das práticas de saúde. O autor menciona 

que a expansão do número de estudos nesta área e o aumento no foco da 

qualidade metodológica de tais estudos poderá trazer evidências cada vez mais 

fortalecidas neste campo.  

Batista e Batista (2016) comentando o artigo de Reeves (2016) reiteram 

a importância da formação de profissionais de saúde melhor preparados para 

práticas compartilhadas, resultante de um trabalho em equipe comprometido 

com a integralidade no cuidado. Afirmam que suas vivências como educadores 

da área da saúde inseridos numa experiência de formação interprofissional em 

um campus de expansão de uma universidade pública federal da região sudeste 

do Brasil, a reflexão de Reeves os inspiram a continuar o debate sobre uma 

formação coadunada com o Sistema Único de Saúde, em defesa da vida e de 

uma educação emancipatória. Neste preâmbulo, concluem que, baseados 
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nestas experiências, em suas leituras e nas ideias de Paulo Freire, acreditam em 

como a EIP (des)revela uma potência de sintonia com as demandas sociais na 

consolidação do Sistema Único de Saúde e na integração ensino/serviço. 

           As políticas de educação e saúde integradas podem se converter em 

oportunidades para que os profissionais de saúde adquiram experiência 

interprofissional ajudando-os a aprender as habilidades necessárias para se 

tornarem parte da força de trabalho de saúde colaborativa preparada para a 

prática. A EIP e a prática colaborativa maximizam os pontos fortes e as 

habilidades dos profissionais de saúde, permitindo que atuem em sua máxima 

capacidade, além de potencializar o desenvolvimento de habilidades de 

comunicação, aumentar a capacidade de análise crítica e possibilitar que os 

profissionais aprendam a valorizar os desafios e benefícios do trabalho em 

equipe, promovendo respeito entre os profissionais de saúde, eliminando 

estereótipos prejudiciais e evocando a prática da ética focada no paciente, é o 

que afirma o Marco para a ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa (OMS, 2010). 

Neste documento há o reconhecimento da importância do trabalho em 

equipe e da prática colaborativa no sentido de fortalecer os sistemas de saúde e 

promover melhor resolutividade e qualidade dos serviços em saúde.  

[...] as evidências de pesquisa e a experiência demonstraram que 
uma abordagem baseada no trabalho em equipe para a prestação 
da atenção à saúde maximiza os pontos fortes e as habilidades 
de cada profissional de saúde contribuinte. Isso aumenta a 
eficiência das equipes ao reduzir a duplicidade de serviços, 
promover padrões de referenciamento mais frequentes e 
adequados, maior continuidade e coordenação da atenção à 
saúde e tomada de decisão colaborativa com pacientes (p. 21). 

  

O   documento  da  OMS (2010)   também  tem  como  objetivo   fornecer    
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estratégias e ideias que auxiliarão a educação interprofissional (EIP) de saúde e 

a prática colaborativa eficaz e aponta que há evidências suficientes de que esta 

estratégia inovadora desempenhará  

[...] um papel importante na redução da crise mundial na força de 
trabalho em saúde ... ao mesmo tempo poderá fortalecer os 
sistemas de saúde e promover a melhoria dos resultados na 
saúde.(p.7) 
[...]Tanto no ambiente de assistência a condições agudas como 
no de atenção primária à saúde, os pacientes relatam maiores 
graus de satisfação, melhor aceitação da assistência prestada e 
melhoria de resultados de saúde após tratamento por uma equipe 
colaborativa (p. 18) 

 

Falando sobre a EIP, o documento (OMS, 2010) define ‘profissional’ como 

indivíduos com conhecimento e/ou habilidades para contribuir com o bem-estar 

físico, mental e social de uma comunidade e que a “educação interprofissional 

ocorre quando duas ou mais profissões aprendem sobre os outros, com os 

outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz e melhorar os resultados 

na saúde” (OMS, 2010) e afirma que  

[...]Um profissional de saúde “colaborativo preparado para a 
prática” é aquele que aprendeu como trabalhar em uma equipe 
interprofissional e tem competência para este fim. (p.07) 

[...] a prática colaborativa na atenção à saúde ocorre quando 

profissionais de saúde de diferentes áreas prestam serviços com 
base na integralidade da saúde, envolvendo os pacientes e suas 
famílias, cuidadores e comunidades para atenção à saúde da 
mais alta qualidade em todos os níveis da rede de serviços.  

 

Reeves (2016) afirma que a Educação interprofissional (EIP)  

[...] oferece aos estudantes oportunidades para aprendizado em 

conjunto com outros profissionais para desenvolver atributos e 
habilidades necessárias em um trabalho coletivo (p. 186). 

 

           Há um debate sobre quando seria o melhor momento para implementar 

as aprendizagens compartilhadas durante o processo de formação profissional. 

Há pesquisas indicando que este modelo de formação para o trabalho em equipe 
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deve ser instituído desde o início da graduação, no sentido de desempenhar o 

papel de diminuir os efeitos negativos da socialização profissional, como por 

exemplo, os estereótipos hostis. Em contraste, outras pesquisas têm sugerido a 

EIP após a graduação é mais eficaz, pois os participantes possuem uma melhor 

compreensão de sua própria identidade profissional e do seu papel (REEVES, 

2016). 

          Ocorrendo na educação pré ou na pós-qualificação, a EIP pode ser 

aplicada em uma variedade de cenários: programas de treinamento básico, 

programas de pós-graduação, desenvolvimento profissional contínuo e 

aprendizado para a melhoria da qualidade dos serviços (OMS, 2010).                

           Quando se trata da pós-qualificação, a Educação Permanente em Saúde 

apresenta-se como uma proposta de ação estratégica que pode contribuir para 

a organização dos serviços, na medida em que propicia um trabalho articulado 

entre o sistema de saúde, em suas várias esferas de gestão, e as instituições 

formadoras, além de propiciar transformação tanto nos processos formativos 

quanto nas práticas pedagógicas e de saúde (BRASIL, 2004). 

           A Educação Permanente também é uma questão contemplada pelas 

DCN quanto às competências e habilidades gerais do fisioterapeuta e afirma que 

o profissional deve aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, proporcionando condições para que haja benefício mútuo 

interprofissional, inclusive estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais 

e internacionais (BRASIL, 2002). 
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           Segundo Ceccim e Ferla (2009) é preciso entendê-la ao mesmo tempo 

como uma prática de ensino e aprendizagem e como uma política de educação 

na saúde. Como prática de ensino e aprendizagem significa a produção de 

conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde, a partir da realidade vivida 

pelos atores envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia-a-dia do 

trabalho e as experiências desses atores como base de interrogação e mudança. 

E como política de educação na saúde a educação permanente envolve a 

contribuição do ensino à construção do SUS.  

           O SUS tem assumido um papel fundamental na reorientação das 

estratégias e modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva, 

através de propostas e de organização, o que tem provocado importantes 

mudanças não somente nas estratégias, mas também nas formas de ensinar e 

aprender. A partir dessas análises foi criada e publicada em 2004, a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). O PNEPS foi 

constituído para ser uma proposta de ação estratégica que visa contribuir para a 

transformação e qualificação das práticas de saúde, para a organização das 

ações e dos serviços de saúde, com os processos formativos e com as práticas 

pedagógicas na formação e desenvolvimento dos trabalhadores em saúde 

(BRASIL, 2004).  

A Educação Permanente, vista como aprendizagem no trabalho onde o 

aprender e o ensinar são incorporados ao cotidiano das organizações e do 

processo de trabalho, tem por objetivos: transformar as práticas institucionais, 

melhorar a qualidade da atenção e da assistência em saúde, comprometer a 

equipe com seu processo de trabalho e com a comunidade e melhorar as 

relações nas e entre as equipes de trabalho Baseia-se nas necessidades das 
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pessoas e da população, da gestão setorial e do controle social em saúde 

(BRASIL, 2004). 

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores das 

esferas Municipal, Estadual e Federal de governo firmaram documento no qual 

assumiram o compromisso público da construção do Pacto pela Saúde em 2006,    

dividido em três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto 

de Gestão do SUS (BRASIL, 2006). Foi baseado nos princípios constitucionais 

do SUS, com ênfase nas necessidades de saúde da população e com a proposta 

de ser anualmente revisado definindo prioridades articulando as três dimensões: 

Vida, Defesa do SUS e Gestão. Na dimensão de Gestão, destaca-se a educação 

em saúde priorizando a implementação do PNEPS como uma estratégia do SUS 

no intuito de formar e desenvolver profissionais da área da saúde a fim de 

cumprir um papel indutor de mudanças tanto no campo da gestão do trabalho 

quanto na educação em saúde (BRASIL, 2006).   

A implementação do PNEPS incluía adequá-lo às distintas lógicas e 

especificidades, com a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-

aprendizagem inovadoras;  como parte essencial de uma política de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS, deveria incluir 

cooperação técnica, articulação e diálogo entre gestores das três esferas de 

governo além de discutir e avaliar os processos e desdobramentos de sua 

implementação para realizar ajustes necessários, incluindo a descentralização 

das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução 

orçamentária (BRASIL, 2006).  

           É um desafio a efetivação dessa política, pois ela envolve várias esferas 

de comprometimento, com a interação entre: o Ministério da Saúde, no sentido 
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de formular a política nacional de desenvolvimento profissional e educação 

permanente dos trabalhadores da saúde; as IES,  no sentido de oferecer o 

espaço tradicional de formação teórica, as Secretarias Estaduais de Saúde, com 

o papel de constituir a rede de gestão e de atenção em saúde, e de identificar 

necessidades da formação, mobilizar a capacitação em serviço e a produção e 

disseminação de conhecimento, além da esfera municipal, a partir da 

descentralização, com a função de administrar grande parte das unidades de 

saúde e em especial as unidades da Atenção Básica.   

           No contexto do que foi exposto até aqui surgiu uma questão: Como 

possibilitar que os profissionais de saúde continuem seu processo formativo 

alinhado às demandas dos sistemas e serviços de saúde?  

           Esta foi a questão norteadora da minha pesquisa de Mestrado realizada 

dentro do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde - 

Modalidade Mestrado Profissional, da UNIFESP, orientada pela prof. Dra. 

Rosana Aparecida Salvador Rossit e que resultou numa dissertação que discutiu 

aspectos relacionados ao Trabalho em Equipe e à Prática Colaborativa, com o 

tema: Percepção de fisioterapeutas sobre a formação profissional para o 

trabalho em equipe e a prática colaborativa. 

           Como produto final da Dissertação elaborou-se este Guia de Preparo do 

Profissional de Saúde para o Trabalho em Equipe e a Prática Colaborativa. 
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PRODUTO EDUCACIONAL 

 

A partir da percepção dos fisioterapeutas sobre a formação profissional 

para o trabalho em equipe e a prática colaborativa obtidas com a pesquisa para 

o desenvolvimento da Dissertação do Mestrado Profissional do Programa de 

Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo, Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) e 

na expectativa de poder contribuir com a Educação Permanente de Profissionais 

da Saúde na perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa foi 

elaborado um Guia de Preparo do Profissional de Saúde para o Trabalho em 

Equipe e a Prática Colaborativa, a ser disponibilizado em mídia eletrônica, 

contendo material didático-pedagógico e sugestões de ações que possam 

subsidiar propostas de formação. 

 

PÚBLICO ALVO: Todos os profissionais que compõem o trabalho na instituição/ 

serviço de saúde. 

PROPOSTA: Todos os profissionais que compõem a equipe são “convidados” a 

participar deste processo de ensino-aprendizagem.  

Periodicidade: Uma vez por semana, durante 90 minutos.   

Quantidade de Encontros: 11 (de acordo com o número de integrantes na 

equipe) 

Uma semana antes do primeiro encontro serão disponibilizados os textos: 

Marco para a ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa (OMS, 

2010) e ABC do SUS - Doutrina e Princípios, para leitura que instrumentalizará 

os participantes para as reflexões e ações de formação. 
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1) OMS. Organização Mundial da Saúde. Marco para ação em Educação 
Interprofissional e Prática Colaborativa, 2010. Disponível em 
<www.paho.org/bra/images/stories/documentos/marco_para_acao.pdf%20Ac>.  

 2) BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Nacional de Assistência à 
Saúde. ABC do SUS - Doutrina e Princípios. Brasília, 1990. Disponível em 
<http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.p
df>. 

 

AÇÃO 1: APRESENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE  

 

Material necessário: bola de plástico  

Proposta: Jogar uma bola com os participantes dispostos em círculo. 

Rodada 1: O indivíduo fala o seu nome (ou como gosta de ser chamado) e a sua 

profissão. 

Rodada 2: O indivíduo fala o que mais gosta de fazer.  

Rodada 3: Contar sobre uma potencialidade que possui ou gostaria de 

desenvolver. 

Encontro 1: Os participantes dispõem-se em um círculo e um dos participantes 

inicia a rodada inicial jogando uma bola para outro indivíduo que está no círculo. 

O indivíduo que recebe a bola seguirá as seguintes instruções: Fala o seu nome 

(ou como gosta de ser chamado) e a sua profissão. O “jogo” prossegue até que 

todos os participantes tenham se apresentado. Repete-se o mesmo processo 

para as rodadas 2 e 3. Ao final pode-se encerrar oferecendo a oportunidade para, 

o participante que quiser, comentar o processo vivenciado. 

A justificativa para a realização desta ação é favorecer a 

horizontalização das relações. 

O objetivo desta ação é que os integrantes da equipe possam ter a 

oportunidade para um momento informal de apresentação, visando a integração 

http://www.paho.org/bra/images/stories/documentos/marco_para_acao.pdf%20Ac
http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf
http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/abc_do_sus_doutrinas_e_principios.pdf
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de maneira que possa partir da especialização profissional na direção do 

favorecimento do contato humano. 

Segundo Fortuna et al. (2005), à medida que integrantes de uma equipe 

se vinculam, se conhecem, se aceitam, isso favorece a compreensão de suas 

diferenças e semelhanças de um modo mais "inteiro". A percepção destas 

dificuldades e facilidades em diferentes intensidades serão manifestadas em 

distintos momentos. Vão então rodiziando papéis, trocando saberes, 

construindo-se como equipe.  

AÇÃO 2: LEVANTAMENTO DAS DIFICULDADES DO GRUPO 

QUE VAI SER TRABALHADO (Habilidades e Competências)     +  

AGREGAR CONCEITOS SOBRE TRABALHO EM EQUIPE E A 

PRÁTICA COLABORATIVA 

 

Material: bexigas vazias, papel e caneta. 

Proposta: Escrever num papel uma competência (uma palavra) que considere 

importante para o trabalho em equipe e a prática colaborativa, dobrar o papel. 

Encher um balão inflável e colocar o papel dentro. 

Encontro 1: Dinâmica em grupo: Começar brincando com o próprio balão e 

depois soltar os balões de modo que cada um ‘cuide’ do balão de outra pessoa.  

 

Atentar sobre a forma como cada um cuida  

daquilo que  é importante para o “outro” 
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Tempo: aproximadamente 3 minutos 

No final estourar as bexigas e conversar sobre o conteúdo das palavras escritas 

nos papéis.    

Basear-se no texto Marco para a ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa (OMS, 2010) para, a partir do conhecimento de cada profissional, 

refletir sobre as competências elencadas e agregar conceitos relativos ao tema. 

Encontro 2: Refletir sobre o “impacto” de cuidar do que é “do outro” focando na 

Atenção Centrada no Paciente e na Integralidade no Cuidado. Elencar junto ao 

grupo as dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho para a 

implementação/aperfeiçoamento do trabalho em equipe e da prática 

colaborativa. 

A justificativa para esta ação é fazer um levantamento das dificuldades 

do grupo que vai ser trabalhado quanto às habilidades e competências a serem 

vivenciadas para sensibilizar os profissionais e despertar interesse sobre o tema 

(trabalho em equipe e prática colaborativa) e sobre o “cuidar do que é importante 

para o outro”. 

“ Para que os profissionais de saúde efetivamente colaborem e melhorem os 

resultados na saúde, dois ou mais deles, com diferentes experiências 

profissionais, devem em primeiro lugar ter oportunidades de aprender sobre os 

outros, com os outros e entre si” (OMS, 2010).  

O objetivo desta ação é possibilitar o levantamento das dificuldades 

enfrentadas no cotidiano profissional para o trabalho em equipe e a prática 

colaborativa a partir da percepção dos profissionais, identificando competências 

relevantes para esta modalidade de trabalho, além de construir conceitos sobre 

o tema.  
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AÇÃO 3: CONSTRUIR UM CENÁRIO DE PRÁTICA 

COLABORATIVA  

 

Material necessário: materiais recicláveis de todo tipo, tesouras, colas e tintas, 

trazido pelo profissional que está coordenando as ações. 

Proposta: Oficina com material reciclado 

Encontro 1: Forma-se um grupo com diferentes profissionais (dividir em grupos 

com número de participantes iguais) e propõe-se a idealização de um “cenário 

de prática colaborativa” e a construção do cenário idealizado por todos os 

participantes do grupo. Atentar para a divisão de tarefas para que todos tenham 

semelhantes oportunidades de expor suas ideias e discutir sobre a construção 

do “cenário”. 

Encontro 2: Construção do cenário de prática com material reciclado. 

Encontro 3 e 4: Cada grupo apresenta sua experiência e a ideia que construíram 

juntos para o cenário de prática colaborativa, comentando sobre todo o processo, 

desde a reflexão até a execução e o objetivo da proposta.  

 

 

Reflexão sobre o processo comunicativo:  

Facilidades e dificuldades enfrentadas no processo 

 respeito às ideias de cada um 
 

 participação no projeto: idealização + execução  

 

 

 

A justificativa para esta ação é oferecer oportunidades para que os 

profissionais de saúde vivenciem uma experiência interprofissional ajudando-os 
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a reconhecer as habilidades necessárias para se tornarem parte da força de 

trabalho de saúde colaborativa preparada para a prática (OMS, 2010). 

O objetivo desta ação é conscientizar os profissionais de saúde a respeito 

da importância do trabalho em equipe e da prática colaborativa. 

 

AÇÃO 4: ATUAÇÃO UNIPROFISSIONAL e PRÁTICA 

COLABORATIVA  

 

Material necessário: Prontuário de um paciente 

Proposta: Divide-se a equipe em grupos de profissionais contendo pelo menos 

um profissional de cada área.  

Encontro 1: Separa-se um prontuário para cada grupo que deverá realizar a 

discussão do caso e posteriormente realizar a apresentação do caso mostrando 

a atuação isolada de cada profissional e uma proposta de prática colaborativa.  

Encontro 2: Apresentação do caso (um encontro para cada grupo) 

 

Ponto importante para o trabalho em equipe: 

Todos sabem qual é o objetivo, 

e quais as tarefas do conjunto de profissionais? 

 

COLOCAR O PONTO DE VISTA DO PACIENTE: ACP 

 

 

 

A justificativa para esta ação está no documento Marco para Ação em 

Educação Interprofissional e Prática Colaborativa que reconhece que muitos 
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sistemas de saúde no mundo estão fragmentados e com dificuldades para 

gerenciar as necessidades de saúde não atendidas. (OMS, 2010)  

O objetivo para esta ação é a valorização de cada profissional, 

propiciando oportunidades para o conhecimento da atuação de cada área 

profissional, bem como suas potencialidades e limitações para lidar com 

determinada necessidade relativa ao processo saúde-doença do paciente. Além 

disso, favorecer a prática colaborativa direcionando o foco para o paciente, 

vislumbrando outras formas de abordagem podendo considerá-lo como um todo 

e não como um ser fragmentado. 

 

AÇÃO 5:  GRUPO GV/GO A PARTIR DAS VIVÊNCIAS DE 

PRÁTICA COLABORATIVA  

 

Material necessário: Nenhum 

Proposta: A partir das vivências anteriores os profissionais já estarão mais 

familiarizados entre si, o que poderá facilitar a comunicação e o diálogo. Poderão 

estar mais “abertos” a críticas e sugestões, “ mais generosos” ao fazer críticas e 

mais abrangentes e assertivos em suas sugestões.  

Encontro 1: Esta é uma técnica que requer que o grupo seja dividido em dois 

subgrupos, sentados em dois semicírculos.  

O grupo de verbalização (GV) debate o tema: Prática Colaborativa no ambiente 

de trabalho durante 15 minutos e o grupo de observação (GO) observa sem fazer 

nenhum comentário, mas podendo fazer anotações. No segundo momento, o 

grupo que era GV troca de posição tornando-se GO e o que era GO se desloca 
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para GV. Num terceiro momento os dois subgrupos apresentam as suas 

conclusões. 

Baseado em Masetto (2003). 

A justificativa para esta ação é  construir mecanismos que favoreçam a 

implementação da prática colaborativa.  

Exemplos desses mecanismos foram divididos em três temas (OMS, 2010): 

mecanismos de apoio institucional exemplo: modelos de governança, protocolos 

estruturados, recursos operacionais compartilhados, políticas de pessoal, 

práticas gerenciais de apoio); mecanismos de cultura de trabalho (exemplo: 

estratégias de comunicação, políticas para resolução de conflitos, processos 

para tomada de decisões compartilhada) e mecanismos de ambiente (exemplo: 

ambiente construído, instalações, projeto do espaço). 

O objetivo para esta ação é proporcionar aos profissionais um espaço 

para reflexão, oportunidade real para “colocar-se” como membro de uma equipe, 

para falar sobre as potencialidades e dificuldades enfrentadas no cotidiano 

profissional e sugestões para aperfeiçoar as práticas sob a perspectiva da 

atenção centrada no paciente e na integralidade do cuidado.  

 

AÇÃO 6:  RODA DE CONVERSA  

Material necessário: Nenhum 

Proposta: Momento de refletir sobre as vivências e repensar o modelo de 

assistência. 

Encontro 1: Propor uma reflexão a respeito das vivências no sentido de 

repensar o modelo de assistência e redimensionar os conceitos de Integralidade 

e Atenção Centrada no Paciente, a partir de um “outro” olhar. 
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Solicitar sugestões para a 

próxima equipe que 

realizará as mesmas 

vivências 

A justificativa para esta ação é  que entendendo como trabalhar de 

forma interprofissional, possam retornar ao cenário de prática como membro da 

equipe de prática colaborativa. 

O objetivo para esta ação é que a EIP e a prática colaborativa maximizam 

os pontos fortes e as habilidades dos profissionais de saúde, permitindo que 

atuem em sua máxima capacidade, além de potencializar o desenvolvimento de 

habilidades de comunicação, aumentar a capacidade de análise crítica e 

possibilitar que os profissionais aprendam a valorizar os desafios e benefícios do 

trabalho em equipe, promovendo respeito entre os profissionais de saúde, 

eliminando estereótipos prejudiciais e evocando a prática da ética focada no 

paciente (OMS, 2010).             

    

AÇÃO 7: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL NOS RESULTADOS NA SAÚDE E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

Material necessário: Nenhum 

Proposta: Solicitar aos participantes que escrevam num papel a influência (ou 

não) das experiências vivenciadas em suas práticas, sem que seja necessário 

que se identifiquem. 
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Encontro 1: Solicitar aos participantes que escrevam num papel a influência (ou 

não) das experiências vivenciadas em suas práticas, sem que seja necessário 

que se identifiquem. 

Ler alguns relatos e finalizar com um “Brain Storm” a respeito das vivências ao 

longo das últimas semanas e solicitando sugestões para a próxima equipe que 

realizará as mesmas vivências.   . 

A justificativa para esta ação é “avaliar” o processo educativo/vivencial. 

O objetivo para esta ação é obter um feedback dos profissionais a 

respeito do “impacto “ das vivências nos cenários de prática e no modelo de 

atenção. 

Benefícios da Educação Interprofissional (OMS, 2010) 

Benefícios educacionais: os profissionais apresentam experiências do mundo 

real e insights; trabalhadores de diversas profissões contribuem com o 

desenvolvimento do programa; os profissionais aprendem sobre o trabalho de 

outros profissionais. 

Benefícios para as políticas de saúde: melhoria das práticas e produtividade no 

ambiente de trabalho; melhoria dos resultados dos pacientes; aumento da 

confiança dos trabalhadores da saúde; melhoria da segurança dos pacientes; 

melhoria do acesso à assistência de saúde. 

Com esta proposta de plano de ação, espera-se que profissionais de 

saúde possam, sensibilizados com a necessidade de Educação Permanente, 

multiplicar e disseminar ações dessa natureza; como uma estratégia de 

formação e aprimoramento das práticas em saúde na perspectiva do trabalho 

em equipe e da prática colaborativa, da integralidade no cuidado e do 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde do nosso país. 
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