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INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a definição de workshop do Dicionário Houaiss Online 

(Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-0/html/index.htm#1. 

Acesso em 11 fev. 2017): “seminário ou curso intensivo, de curta duração, em que 

técnicas, habilidades, saberes, artes, etc. são demonstrados e aplicados; oficina, 

laboratório” e a partir das informações obtidas por meio da pesquisa: Trabalho em 

equipe e educação interprofissional na atenção às deformidades craniofaciais: uma 

análise, referentes à Educação Permanente para o trabalho em equipe colaborativo 

na atenção a pacientes com deformidades craniofaciais, suas dificuldades e 

conhecimentos sobre EIP, sugerimos um Workshop com profissionais que atuam 

neste campo. É uma proposta de atividade extra-sala para desenvolvimento de 

competências colaborativas entre profissionais que atuam na área.  

Esta pesquisa compõe uma dissertação de Mestrado Profissional do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior 

em Saúde.  

A partir da visão de profissionais que atendem pacientes com deformidades 

craniofaciais, seus relatos de dificuldades e sobrecarga de atividades, e na 

perspectiva de poder colaborar com uma Educação Permanente voltada para a 

Prática Colaborativa, foram elaboradas atividades fora do ambiente de trabalho, com 

a finalidade de estimular a união, a diminuição de estresse, o tratamento igualitário e 

colaborativo. As atividades tiveram como enfoque uma base teórica sobre EIP e 

Prática Colaborativa e posterior descrição das atividades.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A globalização tem transformado as relações interpessoais, seja no âmbito 

pessoal ou profissional: todos vivemos com a constante impressão de que o mundo 

encolheu, que sobram profissionais, que temos que ser sempre o “melhor em tudo”, 

isto acontece durante toda a nossa vida.  

https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-0/html/index.htm#1


 

 

Na formação acadêmica isto não é diferente: as disputas são constantes, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) definiram princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos para a formação dos profissionais nas mais diferentes 

áreas. No caso das áreas da saúde, busca-se a criação de habilidades e 

competências, no desafio de formar profissionais capacitados tanto no âmbito das 

Ciências da Vida (aspectos político-filosóficos e humanísticos) como da Saúde 

(aspectos técnico-profissionais e pedagógicos). 

Esta mudança nas relações tem requerido o domínio de novas habilidades - o 

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

do cuidado e atenção centrada na pessoa que recebe a atenção, integralidade essa 

fundamental para práticas holísticas e humanizadas que proporcionam um olhar 

especial para a prevenção, sem relegar a dimensão assistencial. 

Estamos com mais de 10 anos de promulgação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) dos cursos de graduação na área da saúde, mas sua efetiva 

implementação ainda é um desafio, principalmente no tocante à integração, 

diversificação de cenários de aprendizagem, articulação com o SUS, resgate da 

dimensão ética, humanista, crítico-reflexivo e cuidadora no exercício profissional, 

levando-se em conta uma concepção ampliada de saúde (Batista, 2012).  

O modelo tradicional forma profissionais incutidos em uma mentalidade 

individualista e extremamente competitiva, para Ciampone & Peduzzi (2000):  

 

Assim, cabe-nos reconhecer que, a maior parte da nossa formação 
como profissionais de saúde ainda está pautada no modelo 
biomédico, configurando uma cisão entre o biológico e o psicossocial 
e, portanto, pouco nos instrumentaliza para a atuação na esfera da 
interação, seja com o usuário, seja com os demais profissionais 
(CIAMPONE & PEDUZZI, 2000, p. 145). 
 

 

 
Em relação à equipe, os mesmos autores ainda afirmam que seu ponto 

central é a criação de vínculos de compromisso e corresponsabilidade entre os 

profissionais da saúde e a população, o que cria um novo pensar e um novo fazer 

nessa prática, como uma somatória de saberes complexos, articulada com o 

desenvolvimento de competências e mudanças de atitudes, o que é um grande 

desafio, uma vez que envolve todos os membros da equipe. 



 

 

A educação não comporta mais uma bagagem escolar baseada no volume de 

conteúdos e nas especificidades de cada profissão, sendo isso pouco operacional e 

nem mesmo adequado. O que se acumula no começo da vida deve ser 

constantemente atualizado e aprofundado, considerando que estamos vivendo um 

período no qual as mudanças ocorrem com grande velocidade. Além disto, é 

essencial que os profissionais possam trabalhar colaborativamente, compartilhando 

ações e conhecimentos. Ressalta-se também que a educação, para dar resposta ao 

conjunto das suas missões, deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, que serão ao longo da vida os quatro pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer (ou aprender a aprender, adquirir os instrumentos de 

compreensão), aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente), aprender 

a viver juntos (a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas) e aprender a ser (via essencial que integra as três precedentes) (SILVA, 

2011). 

A definição de prática interprofissional adotada pelo Okotoks Health and 

Wellness Centre (OHWC) in Okotoks, Alberta, Canadá refere-se “às pessoas que 

trabalham e aprendem uns com os outros para o benefício do paciente” (PYLE et al., 

2009). 

Trabalho em equipe com a consequente Prática Colaborativa é a solução 

para que cada integrante de equipes interprofissionais renda o máximo, ou seja, o 

trabalho em equipe possibilitando a troca de conhecimento e agilidade no 

cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que dinamiza o tempo 

de cada integrante e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender 

novas tarefas (BATISTA, 2012). 

Analisando iniciativas de EIP no mundo todo, Reeves (2016) destaca que esta 

metodologia pode ter resultados positivos em relação à reação dos participantes, 

atitudes, conhecimento/habilidades, comportamentos e práticas, resultando em 

benefícios na atenção aos pacientes e nos resultados das práticas de saúde. 

Segundo o Marco para a Ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa (OMS, 2010), a EIP e a Prática Colaborativa maximizam os pontos 

fortes e as habilidades dos profissionais da 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 esteriótipos 

prejudiciais e evocando a prática da ética focada no paciente. Afirmando ainda que: 

 

[...] as evidências de pesquisas e a experiência demonstram que 
uma abordagem baseada no trabalho em equipe para uma prestação 
da atenção à saúde maximiza os pontos fortes e as habilidades de 
cada profissional de saúde contribuinte. Isto 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 (OMS, 2010, p.21).  

 

 Reeves (2016, p. 186) afirma que a EIP oferece aos estudantes 

oportunidades para aprendizado conjunto com outros profissionais a fim de 

desenvolver atributos e habilidades necessárias no trabalho coletivo.  

 Ocorrendo na educação pré ou 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 melhoria da qualidade dos serviços (OMS, 2010). Atitudes reflexivas 

proporcionam maior compreensão da prática, sendo mais efetivas quando feitas 

coletivamente (SCARINCI & PACCA, 2016). 

 Partindo da premissa que a Educação Permanente Interprofissional 

leva à Prática Colaborativa, e que a diversificação de cenários de aprendizagem é 

uma estratégia prevista já nas DCN, por que não tirar os profissionais dos seus 

locais de trabalho? 

OBJETIVOS 

Consolidar a EIP como estratégia de Educação Permanente de equipes, por 

meio do estímulo ao diálogo, à reflexão coletiva, à diminuição da hierarquização, o 

alívio do nível de estresse e da valorização das competências individuais e coletivas. 

Especificamente, os objetivos são: 

o Estimular a confiança e desenvolver (potencializar) a liderança e o 

espírito de trabalho em equipe; 

o Estimular a colaboração e a tomada de decisão; 

o Potencializar a capacidade de delegar responsabilidades; 

o Motivar o compromisso no ambiente de trabalho; 



 

 

o Fomentar a comunicação e a integração entre áreas e membros de 

uma organização; 

o Minimizar o estresse nos ambientes profissional e pessoal; 

o Melhorar a reação ante situações antagônicas, de pressão e de 

mudança; 

o Aumentar a confiança intergrupal; 

o Estimular o foco na resolutividade dos problemas do dia a dia. 

 

PÚBLICO ALVO 

Equipe de trabalho que cuida de pacientes com deformidades craniofaciais. O 

evento está programado para aproximadamente 30 profissionais. 

METODOLOGIA 

O evento será desenvolvido em um dia, parte da manhã e tarde, sendo cada 

período dividido em duas etapas: 

Período da manhã: 

8:00 às 8:30h: Recepção 

8:30 às 9:15h: Apresentação da pesquisa Formação e Atuação Interprofissional no 

Centro Pró-sorriso da Universidade de Alfenas – UNIFENAS (Trabalho em equipe e 

educação interprofissional na atenção às deformidades craniofaciais: uma análise), 

pelo pesquisador, seguida de discussão.  

9:30 às 12:00h: Mesa redonda com a temática O Trabalho em Equipe e a EIP como 

estratégia de Educação Permanente de equipes. Para tanto serão convidados 

profissionais que atualmente estudam e contribuem com a reflexão sobre um dos 

seguintes temas: Atenção Centrada no Paciente, Trabalho Colaborativo e 

Educação Interprofissional. Cada convidado terá 20 minutos para exposição. 

Posteriormente, será aberta a discussão com os participantes. Duração 2,5 horas. 

12:00 às 13:30h: Intervalo para almoço 



 

 

Período da tarde: 

13:30 às 15:30h: Trabalho em pequenos grupos (10 participantes) onde inicialmente 

será solicitado que cada profissional faça um relato de suas experiências na atenção 

a pacientes com deformidades craniofaciais (tempo de 50 minutos). Após essa fase, 

com duração de 1 hora, cada grupo deverá discutir e produzir uma síntese da 

discussão a partir das seguintes questões direcionadoras: 1 – Como podemos 

aprimorar o diálogo interprofissional no trabalho em equipe? e 2 – Quais os 

principais desafios para o planejamento conjunto das atividades e como aprimorá-

lo?. Os últimos 10 minutos serão reservados para a elaboração da síntese de cada 

grupo. 

 15:30 às 16:00h: Intervalo para café 

16:00 às 17:00h:   

 Plenária com a apresentação das sínteses de cada grupo, seguida de 

discussão. 

 Elaboração de encaminhamentos a serem enviados aos responsáveis 

pela Instituição Mantenedora com sugestões para aprimoramento do 

trabalho em equipe na atenção aos pacientes com deformidades 

craniofaciais. 
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