
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS SÃO PAULO 

 

 

 

 

DULCIMAR BATISTA ALVES 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS SOBRE A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA O 

TRABALHO EM EQUIPE E A PRÁTICA COLABORATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



DULCIMAR BATISTA ALVES 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS SOBRE A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA O 

TRABALHO EM EQUIPE E A PRÁTICA COLABORATIVA  

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP para a 

Obtenção do título de Mestre em Ensino em 

Ciências da Saúde  

 

Orientadora: Prof. Dra. Rosana Aparecida 

Salvador Rossit 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alves, Dulcimar Batista       
 
Percepção de fisioterapeutas sobre a formação profissional para o trabalho em 
equipe e  a prática colaborativa / Dulcimar Batista Alves - São Paulo, 2016. 
xv, 107 f.  
 
Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal de São Paulo. 
Programa de Pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde - Cedess. 
 
Título em inglês: Physical therapists perception about their training for teamwork 
and collaborative practice. 
 
Palavras-chave: 1. Fisioterapia. 2. Trabalho em equipe. 3. Relações                        
Interprofissionais.   4.   Ensino na Saúde.  5.   Prática Colaborativa. 
 



II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR 

EM SAÚDE 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 

EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

Diretor do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior Em 

Saúde - CEDESS: 

Prof. Dr. Nildo Alves Batista 

 

Coordenadora do Programa:  

Profa. Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit 

 

 

 

 



III 
 

DULCIMAR BATISTA ALVES 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS SOBRE A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL PARA O 

TRABALHO EM EQUIPE E A PRÁTICA COLABORATIVA  

 

 

São Paulo, 26 de outubro de 2016. 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 

___________________________________________ 

Orientadora:  Prof. Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit 

 

___________________________________________ 

Prof. Dra. Camila Torriani- Pasin 

 

____________________________________________ 

Prof. Dra. Maria Aparecida de Oliveira Freitas 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dra. Lidia Ruiz-Moreno 

 

_____________________________________________ 

Suplente: Prof. Dra. Cristina Zukowsky Tavares 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ A vida é a arte do encontro  

embora haja tanto desencontro pela vida. ” 

                                                        (Vinícius de Moraes) 



V 
 

DEFENSA DE LA ALEGRÍA 

 

Defender la alegría como una trinchera  

defenderla del escándalo y la rutina  

de la miseria y los miserables  

de las ausencias transitorias  

y las definitivas  

 

defender la alegría como un principio  

defenderla del pasmo y las pesadillas  

de los neutrales y de los neutrones  

de las dulces infamias  

y los graves diagnósticos  

 

defender la alegría como una bandera  

defenderla del rayo y la melancolía  

de los ingenuos y de los canallas  

de la retórica y los paros cardiacos  

de las endemias y las academias  

 

defender la alegría como un destino  

defenderla del fuego y de los bomberos  

de los suicidas y los homicidas  

de las vacaciones y del agobio  

de la obligación de estar alegres  

 

defender la alegría como una certeza  

defenderla del óxido y la roña  

de la famosa pátina del tiempo  

del relente y del oportunismo  

de los proxenetas de la risa  

 

defender la alegría como un derecho  

defenderla de dios y del invierno  

de las mayúsculas y de la muerte  

de los apellidos y las lástimas  

del azar  

y también de la alegría. 

 

                                                                                                 

  (Mario Benedetti) 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao Pablito, meu filho. 

 

Alma doce e nobre que inundou minha vida com sua presença e ensinou-me a amar e 

a oferecer o meu melhor. Obrigada por fazer parte desta jornada, alegrando meus dias 

e tornando-os mais leves. Gratidão pela sua paciência, companheirismo e por apoiar e 

respeitar minhas escolhas. 

Para você os versos calmos do Thomas Roth, com muito amor... 

“ Quero ver o sol atrás do muro 

Quero um refúgio que seja seguro 

Uma nuvem branca sem pó, nem fumaça 

Quero um mundo feito sem porta ou vidraça 

Quero uma estrada que leve à verdade 

Quero a floresta em lugar da cidade 

Uma estrela pura de ar respirável 

Quero um lago limpo de água potável 

Quero voar de mãos dadas com você 

Ganhar o espaço em bolhas de sabão 

Escorregar pelas cachoeiras 

Pintar o mundo de arco-íris 

Quero rodar nas asas do girassol 

Fazer cristais com gotas de orvalho 

Cobrir de flores campos de aço 

Beijar de leve a face da lua. ”  

 



VII 
 

AGRADECIMENTOS 

 

          A gratidão tem vários nomes e, impressos em minha história, preciso pronunciá-

los ... 

          Ao Enrique, meu querido, que está longe e tão perto... Eu lhe devo tudo: ter 

aprendido a amar e a ser amada, ter aprendido a ser, a querer, a desfrutar, a viver. Ter 

fé na vida. Continuo aprendendo com você todos os dias. 

          Ao amor que chegou em graça, em verso, em vida, em cor... José. Em que 

momento a vida nos apresenta uma oportunidade? Não sabemos! Até se cumprir... Uma 

foto. Um click. Mágica. Sintonia aberta no campo das imensas perguntas celestes... Aqui 

estamos com o desafio de sermos amorosamente cúmplices dispostos a continuar 

mudando nossas vidas em outras notas e outros matizes ... A cada dia novas histórias, 

carinho que se constrói ... E que venham verões, outonos, invernos e muiiiitas 

primaveras mágicas ...  

          À Professora Rosana Rossit, minha orientadora, minha gratidão infinita!            

          Como agradecer todo o profissionalismo, carinho, dedicação, inspiração? Como 

as palavras podem descrever todo o impacto que esta convivência causou na minha 

história? A esperança de ver um modelo justo e acolhedor levou-me a uma espera de 

muiiiiiitos anos para encarar o desafio do Mestrado. Ao conhecê-la senti-me abraçada 

e experimentei a empatia que sonhara  Foram muitas conversas, encontros, saberes 

compartilhados, aprendizado esmiuçado, reconstruído...  Encontrei muito mais que uma 

orientadora: encontrei uma profissional que ama o que faz e que inspirou-me, todo o 

tempo, a dar o meu melhor, um ser humano que me acolheu com respeito e empatia... 

         Gratidão infinita por tê-la em minha história. 

         A sua presença no mundo faz diferença 

         Só posso agradecê-la citando o grande Paulo Freire, que fala da possibilidade de 

transformação a partir do contato humano nas práticas educativas:  

 

“ ... A co-laboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a não ser 

entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de responsabilidade, 

somente pode realizar-se na comunicação. 

O diálogo, que é sempre comunicação, funda a co-laboração. (FREIRE,1987, p.96)        

                                                                                       

“ ... embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 

conteúdos, nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender... Ensinar inexiste sem 

aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos 

tempos mulheres e homens perceberam que era possível - depois, preciso - trabalhar 

maneiras, caminhos, métodos de ensinar.” (FREIRE,1996, p.12) 

 

          À minha psicóloga, amiga, irmã, mãe, profissional de saúde como eu: Sueli 

Rugno. 

          Chegar até aqui é resultado do que construímos juntas ao longo de 30 anos de 

história. A minha gratidão infinita pelo acolhimento, pela inspiração, por acreditar em 

meu potencial, por incentivar-me a estar no mundo e, principalmente, por estar comigo 



VIII 
 

na caminhada rumo ao mais íntimo do meu ser. Que honra tê-la como companhia nesta 

jornada. 

            “Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe... “  

          (Renato Teixeira/Almir Sater)  

          Katja Rotermund, obrigada por nunca deixar de acreditar em mim, até quando 

nem eu mesma acreditava. Você é parte de mim, da minha alma, das minhas dores e 

dos meus amores, irmã por escolha, fisioterapeuta das melhores, amiga de todas as 

horas... 

         Alexandra e Andréa Rentz, seremos sempre o Trio Ternura, irmãs de alma, de 

risos, de bagunça, confidentes, cúmplices, amigas desta e de muiiitas outras vidas.           

Vocês entraram com graça em minha vida e permanecem por amor e gratidão. 

Conhecem cada inquietação e travessura minha, minhas virtudes e meus defeitos 

explícitos e implícitos... E me amam assim mesmo! Gratidão. 

         Francisca, minha querida “irmãe”, você me inspirou a criar esta palavra, só assim 

para descrevê-la. Você me ensinou a persistência, a coragem, o valor da vontade... 

Ensinou-me o valor de ser eu mesma e de acreditar nas possibilidades da minha alma 

e, sobretudo, ensinou-me que a distância é um detalhe, porque quem se gosta está 

guardado no peito, debaixo de sete chaves... 

         Aos meus amigos do peito: Consol, Moacyr, Vanderlei, Fátima Monteiro, Paula, 

Priscila, Luciana, Lucy e toda a Turma do Balanço, Galera da Calçada, Tribo do Céu: 

vocês marcaram a minha história. São parte do que sou. Sou resultado dos risos, 

choros, silêncios e muitas conversas que compartilhamos. Minha gratidão infinita.  

          Aos pacientes que compuseram minha história, a gratidão por terem me ensinado 

a querer ser melhor não só em minhas práticas, mas em meu estar no mundo. Vocês 

são a inspiração cotidiana para o meu estar no mundo. 

          Aos meus colegas fisioterapeutas que honram a profissão com sua arte. Minha 

gratidão pontual à Ana Akerman que me inspira todos os dias com sua forma gentil e 

humilde de ser a melhor que conheço em minha área.  

          Um agradecimento especial aos profissionais de saúde que compartilharam 

comigo o grupo de afasia. Experiência que transformou a todos nós e que me motivou 

a estar aqui hoje: gratidão às psicólogas Carolina Fujihira e Fátima Monteiro pelo espírito 

visionário e pelo convite para compor uma equipe transdisciplinar no início da década 

de 90, às psicólogas Janaína de Carvalho, Lydiane Fabretti, às terapeutas ocupacionais 

Rosa e Isabel, às fonos Anelise e Carolina e a todos que compartilharam o nosso sonho 

e que permitiram que ele se tornasse realidade. 

          Aos meus alunos do Curso de Especialização em fisioterapia por compartilharem 

o desafio do ensino e da assistência e por me ensinarem cotidianamente a importância 

de estar junto. Em especial à Patrícia Neuman, amiga que carinhosamente trilhou esta 

jornada comigo e traduziu o meu resumo e à Camila Torriani-Pasin que alçou voos altos 

e hoje honrosamente compõe a minha banca.     

          Aos meus pais a gratidão pelo dom da vida e por ensinarem os caminhos a trilhar 

e aqueles por onde não embrenhar-me.  À minha irmã Sônia por inspirar-me a ser quem 

eu sou, por ensinar-me que lugar de mulher é... onde ela quer que seja. Por ensinar-me 

que a igualdade entre os seres humanos deve mover todas as nossas ações. Você 

mostrou-me o exemplo de mulher que eu queria ser e foi minha maior referência.           

Carlinhos, meu irmão que se foi ... Fomos mais irmãos em seu último ano de vida, do 



IX 
 

que fomos durante toda uma vida... Talvez estivesse guardado para mim o melhor de 

você. E sou grata por isso. Compartilhei sua dor, sua luta e sua vontade de transformar 

a dor em amor. Obrigada por confiar em mim como conselheira, finalmente deixei de 

ser irmã caçula... Que sua nova morada seja um céu iluminado pelas mais lindas 

estrelas... 

          Aos irmãos que a vida me emprestou: Silvia, Paulo, Lola e Carlos. Vocês sempre 

foram e sempre serão meus irmãos de coração e de alma. Estiveram e estão em tudo 

que sou, que faço, que sonho... Obrigada por serem companheiros de jornada, de 

caminhadas doces (e outras nem tão doces). 

          Aos meus sobrinhos (as), cunhados (as), tios(as), primos (as), vocês representam 

minha história viva, estiveram comigo em diferentes momentos da caminhada e para 

aqueles que enchem meu coração com suas almas a minha gratidão e o meu amor. 

Priscilla, Gustavo, Aline e Victor: vocês são um pouco meus filhos também e cada um 

mora em mim com um amor radiante! 

         Às minhas famílias peruanas: Wong e Cárdenas, que acolheram-me com um 

carinho que conforta a alma, a minha gratidão. Gratidão que une o Pacífico ao 

Atlântico... 

         Aos amigos do Mestrado, a minha admiração e gratidão pela jornada de 

aprendizado e companheirismo. O meu mais doce beijo à Glória e Viviane. 

         Às professoras e professores do Cedess por me mostrarem, cotidianamente, que 

aprendizado se compartilha, não se transmite. Por valorizarem e incentivarem a 

humanidade em cada um de nós.   

“ Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes. 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.” (Paulo Freire) 

 

 

           A minha gratidão a todos que, de alguma forma, fizeram parte da construção 

desta história. 

 

 

“ ... E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense estar”.  

                                                                                                       

 (Gonzaguinha) 

 

 
 
 

          
 
 
 



X 
 

SUMÁRIO 

 

 

 

RESUMO                                                                                                           1 

ABSTRACT                                                                                                       2 

APRESENTAÇÃO                                                                                             3 

QUESTÕES NORTEADORAS                                                                     7 

OBJETIVOS 8 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA                                                                       9 

           Saúde como direito de todos                                                                           9 

           Formação em saúde no Brasil: a fisioterapia                                                  17 

           Preparo para o trabalho em equipe                                                                 24 

PERCURSO METODOLÓGICO                                                                     33 

           Fundamentação metodológica                                                                        33 

           Cenário da pesquisa                                                                                       34 

           População do estudo                                                                                       35 

           Materiais e instrumentos                                                                                 35 

           Procedimentos de coleta de dados                                                                37 

           Procedimentos de análise de dados                                                              38 

           Produto educativo em saúde                                                                          40 

RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                                       41 

           Análise Descritiva e Estatística                                                                       41 

           Análise Inferencial 45 

           Consistência interna do Instrumento 
 

47 

           Médias das assertivas em relação às zonas de conforto, alerta e perigo 

 
47 

           Distribuição conjunta das assertivas em relação ao ano de conclusão da     

graduação 

50 

           Distribuição conjunta das assertivas em relação ao ambiente de trabalho                                                                                                                                                                                                                                                             58 

           Análise Qualitativa das questões abertas                                                                                       64 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                            89 

REFERÊNCIAS                                                                                               93 

ANEXOS                                                                                                        100 

           Anexo A                                                                                                        100 



XI 
 

           Anexo B                                                                                                         101 

           Anexo C                                                                                                                    102 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 Dados de Caracterização da Amostra (UNIFESP, 2016). 41 

Tabela 2 Distribuição da variável Ano de conclusão da Graduação 

(UNIFESP, 2016). 

42 

Tabela 3 Distribuição da variável Instituição da Graduação 

(UNIFESP, 2016). 

42 

Tabela 4 Distribuição da variável Instituição da Graduação - Pública 

ou Privada (UNIFESP, 2016). 

42 

Tabela 5 Distribuição da variável Especialização (UNIFESP, 2016). 42 

Tabela 6 Distribuição da variável Instituição da Especialização 

(UNIFESP, 2016). 

42 

Tabela 7 Distribuição da variável Especialização-Instituição Pública 

ou Privada (UNIFESP, 2016). 

43 

Tabela 8 Distribuição da variável Ano de Conclusão da 

Especialização (UNIFESP, 2016). 

43 

Tabela 9 Distribuição da variável Área da Especialização (UNIFESP, 

2016). 

43 

 Tabela 10 Distribuição da variável formação em nível de Mestrado 

(UNIFESP, 2016).  

43 

 Tabela 11 Distribuição da variável Instituição da titulação de Mestrado 

(UNIFESP, 2016).  

43 

 Tabela 12 Distribuição da variável Área do Mestrado (UNIFESP, 

2016). 

44 

 Tabela 13 Distribuição da variável formação em nível de Doutorado 

(UNIFESP, 2016).  

44 

 Tabela 14 Distribuição da variável Instituição da titulação do 

Doutorado (UNIFESP, 2016). 

44 

 Tabela 15 Distribuição da variável Área do Doutorado (UNIFESP, 

2016). 

44 

 Tabela 16 Resultado da análise inferencial entre as variáveis 
Instituição de Ensino Superior da graduação, Pública ou 
Privada, Ano de Conclusão e Ambiente de Trabalho, 
(UNIFESP, 2016). 

46 

 Tabela 17 Resultado do cálculo do Alpha de Cronbach para as 

assertivas em Escala “tipo Likert” (UNIFESP, 2016). 

47 

 Tabela 18 Distribuição conjunta das respostas às assertivas segundo 
o ano de formação: Antes de 2006 ou Depois de 2006, 
(UNIFESP, 2016).  

50 



XIII 
 

Lista de Quadros 

 

 

Quadro 1 Caracterização das Dimensões a partir da análise de 
conteúdo das Assertivas (UNIFESP, 2016). 

47 

Quadro 2 Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 1 

relacionadas ao ano de formação (UNIFESP, 2016). 

54 

Quadro 3 Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 3 
relacionadas ao ano de formação (UNIFESP, 2016). 

56 

Quadro 4 Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 4 

relacionadas ao ano de formação (UNIFESP, 2016). 

57 

Quadro 5 Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 1 

relacionadas ao ambiente de trabalho (UNIFESP, 2016). 

59 

Quadro 6 Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 2 
relacionadas ao ambiente de trabalho (UNIFESP, 2016). 

61 

Quadro 7 Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 3 
relacionadas ao ambiente de trabalho (UNIFESP, 2016). 

62 

Quadro 8 Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo 
direcionador “Especificidades do ambiente de trabalho 
profissional”, obtidas a partir dos 67 relatos (UNIFESP, 
2016). 

64 

Quadro 9 Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo 
direcionador “Competências relevantes para facilitar o 
trabalho em equipe”, obtidas a partir dos 67 relatos 
(UNIFESP, 2016). 

74 

Quadro 10 Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo 
direcionador “Sugestões para implantação e/ou 
aperfeiçoamento do trabalho em equipe no seu ambiente 
de trabalho” obtidas a partir dos 67 relatos (UNIFESP, 
2016). 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 Médias gerais para cada uma das assertivas, apresentadas em 

cores diferentes para cada uma das Dimensões e sinalizadas em 

relação à zona de conforto (3,00 a 4,00), zona de alerta (2,99 a 

2,00) e zona de perigo (1,99 a 1,00), (UNIFESP, 2016). 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

Lista de abreviaturas (que não aparecem descritas no texto) 

 

USP - Universidade de São Paulo    

UNIBAN - Universidade Bandeirante  

UFSCAR- Universidade Federal de São Carlos  

ESF - Estratégia de Saúde da Família  

NASF - Núcleo de Assistência à Saúde da Família  

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

TO - Terapeuta Ocupacional 

FONO - Fonoaudiólogo 

PNEPS - Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

RESUMO 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Fisioterapia referem-se às 

competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas durante 

a graduação. Preveem que a formação deve contemplar as necessidades sociais 

da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde estimulando o pensamento 

crítico e produtivo, com base nos problemas da população assistida e 

valorizando o conhecimento que é cotidianamente produzido nas unidades de 

saúde e articulando-o com o que é produzido na universidade. Em 2010 a 

Organização Mundial da Saúde reconhece que o trabalho em equipe e a prática 

colaborativa podem fortalecer os sistemas de saúde e promover melhor 

resolutividade e qualidade dos serviços em saúde. O presente estudo teve por 

objetivo identificar a percepção de fisioterapeutas sobre sua formação 

profissional para o trabalho em equipe e a prática colaborativa através de uma 

pesquisa exploratória com abordagem quali-quantitativa. O instrumento, 

hospedado no GoogleForms, foi respondido por 67 fisioterapeutas atuantes em 

serviços públicos e privados de atenção e recuperação à saúde, contendo dados 

de identificação, características sobre a formação profissional, 27 assertivas em 

Escala “tipo Likert” e questões abertas sobre a prática profissional, competências 

para o trabalho em equipe e sugestões para implementar/aprimorar o trabalho 

em equipe no ambiente de prática. Todos os participantes possuem tempo de 

experiência profissional superior a um ano e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. De posse dos dados coletados foi realizada 

a análise estatística exploratória em busca de indicadores para demonstrar a 

percepção dos fisioterapeutas em relação às competências desenvolvidas 

durante sua formação em preparação para o trabalho em equipe e a prática 

colaborativa. Os resultados indicaram que ainda há dificuldades enfrentadas nos 

cenários de prática quanto ao trabalho em equipe e prática colaborativa, 

principalmente no que diz respeito à atenção centrada no paciente, observando-

se que ainda vigora o modelo biomédico centrado na doença e na figura do 

médico. No que diz respeito ao desenvolvimento de competências e habilidades 

para o trabalho em equipe parece que, mesmo estando presentes em momentos 

da formação profissional, isso não garante a efetividade do trabalho e das 

práticas colaborativas nos cenários de prática. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia, ensino, trabalho em equipe, prática colaborativa, competências, 

integralidade no cuidado 
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ABSTRACT 

 

The “Diretrizes Curriculares Nacionais” for Physical Therapy Graduation Course 

is a curriculum guideline that lists general and specific skills and abilities to be 

developed by students during graduation. The document is substantiated on the 

perspective of social and healthcare needs, comprised by the Brazilian Public 

Health System “Sistema Único de Saúde” (SUS) and aims to encourage critical 

thinking and productive reasoning based on the main public health issues, valuing 

practical knowledge regularly produced in health facilities that ought to be linked 

with the information produced at the University. In 2010 the World Health 

Organization recognizes that teamwork and collaborative practice can encourage 

better resolution, improve quality and strengthen health services. The present 

study aimed to identify physical therapists’ perception about their training for 

teamwork and collaborative practice through an exploratory research with 

qualitative and quantitative approaches. An assessment questionnaire, hosted 

on GoogleForms, was answered by 67 physical therapists’ active in public and 

private health care services and includes identification data, information on 

vocational training, 27 assertions in Likert type scale, open-ended questions 

regarding professional practice skills for teamwork and suggestions to implement 

and enhance teamwork in the clinical environment. All participants of this study 

have more than one year of professional practice and signed the consent form. 

Using the collected data, an exploratory statistical analysis was carried out 

searching for indicators to demonstrate the physical therapists’ perception 

concerning the skills developed during their training regarding teamwork and 

collaborative practice. The outcomes of the research indicated that there are still 

some difficulties perceived in clinical scenarios regarding teamwork and 

collaborative practice, especially underlining the patient as the main focus of 

attention, instead of the still prevailing biomedical model focused on the disease 

and the doctor. Regarding the development of skills and abilities for teamwork, it 

seems that even being present during training, this does not guarantee the 

effectiveness collaborative work practices in clinical scenarios. 

 

Key words: Physical therapy, teamwork, collaborative practice, competence, 

comprehensiveness in care 
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APRESENTAÇÃO  

 Na produção deste texto científico, deparei-me com a necessidade de 

apresentar-me profissionalmente. Mas decidi apresentar também a essência do 

que sou: um ser que nasce, cresce, vive, produz, transforma, transforma-se ... 

Inicio então com uma reflexão de minha autoria. 

 
Confio no poder do tempo... começava assim um poema que escrevi há alguns anos ...  

E confiar significa acreditar, é o que dizem os dicionários ... Mas para acreditar é preciso ter fé. 
Fé em algo, em alguém, fé pela fé ... 

Revisitando minhas mais remotas memórias, deparei-me com o exercício de confiança e fé ... 
Guardo na alma as impressões das noites longas e dos olhos cansados, sem rancores com a 
vida. Foi tudo como tinha que ser. Como podia ser. E fui beeem teimosa. Ainda bem! Porque 

agora posso surpreender-me com a energia revitalizada nas esperanças reconstruídas... Cada 
escoar de dor trouxe consigo o vigor da transformação. Vivi meus dias com a sede de quem 
tem a esperança de seguir renovando gestos, ações, percepções... Degustei os mais lindos 
encontros de almas que alguém pode ter... E expresso minha mais profunda gratidão pelas 

almas que me acompanharam ao longo da jornada desta vida. 
E sinto tão viva, e impressa em cada célula, a riqueza das experiências vividas! 

Contemplo a vida... Como quem se encanta... Como quem desacredita diante da dimensão do 
mar, pela primeira vez... Como quem descobre um tesouro... Como quem ... vive. Quero ser 
essência. Quero ver as cores da vida, transformar suas dores, deixar-me invadir pelo calor, 

acariciar suas texturas, desvendar seus segredos, sentir seus sabores, construir teorias que 
serão desconstruídas mil vezes ... Busco, com todas as forças que tenho, ver-me em minhas 

atitudes. Quero a delícia da posse de mim mesma. Quero ser, e não desisto de ser. E não 
tenho preguiça de ser. Aliás, nem tempo para não ser. Uma vez no meio do oceano, há que 

navegar. Negociando rotas com meus sentimentos ... Tudo é uma questão de escolha. E então 
rumo.  

Acostumei-me às lutas.  
Já me peguei pela mão muitas e muitas vezes e rumei em busca de razões que justificassem o 

meu existir. Quando não as encontrei, segui rumando. 
Às vezes sem nenhuma certeza, mas confiante de que deveria, joguei-me para as aves que 

sonhava que me acolhessem no espaço aéreo do jogo da razão. 
Cismei em peitar a vida. 

E deparei-me com a necessidade de vivê-la e caminhar por lugares onde imprimiria minha 
assinatura e estamparia minha foto. 

E às vezes espero, até poder dar o próximo passo.  
Quero saberes e sabores generosos, nem meios sabores, nem meias verdades. 

E também tenho saudade. 
E costumo olhar para a saudade como quem sabe onde mora o bem querer.  

Como quem sabe que onde há a falta, onde há um vazio em compasso de espera para 
construção. Vazio que quero ver habitado. 

Quem tem saudade sabe que há marcas de tesouros já vislumbrados. 
Quem tem saudade sabe de esperas longas ou breves. 

Quem tem saudade sabe o que é dor.  
E certamente sabe o que é amor. 

Quem tem saudade jura que sabe onde encontrar a cura para os seus males, sabe o que quer, 
ou quem quer... 

Quem tem saudade, viveu. 
Quem tem saudade espera, ou corre para o encontro. 

Nem sempre isso importa.  
Quem tem saudade já encontrou, em algum momento o que queria. E sabe disso. 

Certeza dolorida ou suave, breve ou infinita, mas certeza de quem já foi presenteado com a 
deliciosa arte do encontro lindamente definida por Vinícius... 

Em tempos de aprendizado, o caminho mostra-se diariamente. 
E não foi diferente nesta jornada de dois anos e meio em que mergulhei nos desafios da 

construção e reconstrução de conhecimentos. 
Experimentei as antíteses e as hipérboles. 
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As metáforas foram bem-vindas, tornaram-se parte inseparável de mim. 
Que seria de minha história sem os pleonasmos? 

Vivi também os eufemismos. 
E reclamei veementemente das elipses. 

Mas hoje é dia de onomatopeias! 
E que venham! 

Façam eco! 
E que possam ser ouvidas por toda parte! 

Enquanto houver sonhos, que rufem os tambores, pois isto é vida! 
Vida e amor... 

E amor também é isso: recomposição, reconstrução, refazimento. 
Amor que teima em querer tornar-me melhor... 

Ainda que continue sendo recriada à minha imagem e semelhança. 
Metamorfoses. 

Frescor que gosto que salte aos olhos, em meu melhor sorriso, na entonação doce das 
palavras... 

Para cada pergunta, mil respostas.  
E mil outras perguntas. 

Para cada resposta: um beijo, um carinho, um abraço, um aconchego, um sonho, um desejo, 
uma música, uma imagem, um filme... 

Exercício cotidiano: poder embalar a história em novas histórias. 
E colocar a que sou em sintonias suaves. 

Reconstruir a que sou.  
E, sem nostalgia, revisitar-me. 

E parafraseio o filósofo Heráclito  
Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se 

encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou.  
Ainda bem. 

Porque viver cada dia me transforma. 
Viver este mergulho na ciência transformou-me. 

E cá estou compartilhando meus sonhos e minha história. 
Gratidão. 

(ALVES, 2016). 

 

               Em 1993 graduei-me em fisioterapia pela Universidade de São Paulo. 

Iniciei minha trajetória profissional na área de reabilitação no Lar Escola São 

Francisco em 1994, onde tive a oportunidade de trabalhar em equipe com 

diversos profissionais, tanto na assistência individual, quanto em grupos de 

pacientes com sequelas de acidente vascular encefálico (AVE) e em grupos de 

AVE com afasia de expressão.  

A oportunidade de atuar junto ao grupo de afasia proporcionou-me a rica 

experiência de trabalhar numa equipe composta por Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Fonoaudiólogo e Fisioterapeuta. Utilizando recursos artísticos 

como pintura, argila, dança, construção de maquete com material reciclado, 

culinária, entre outras atividades, vivenciávamos o desafio da comunicação não-
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verbal entre pacientes, cuidadores e profissionais da equipe, além de atender às 

demandas emocionais e físicas, de forma contextualizada, durante o período de 

tratamento.  

Esta experiência deixou suas marcas em minha trajetória profissional: 

vivenciando o trabalho em equipe, compartilhando saberes com outros 

profissionais da área da saúde e mostrando-me a relevância e a repercussão 

deste trabalho no processo de reabilitação. Observei benefícios tanto para o 

paciente quanto para o cuidador/familiar, uma vez que a ação conjunta, 

implementada pela equipe, proporcionava uma otimização da assistência com 

uma abordagem menos fragmentada e mais apropriada às demandas dos 

pacientes, pois estes eram compreendidos em suas complexidades e 

necessidades, sob diversas facetas e olhares.  

Vivências que convergiram com o interesse em aprofundar meus 

conhecimentos sobre o assunto e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de 

produzir novos conhecimentos e compartilhar com a comunidade os resultados 

provenientes dos meus estudos. 

Meu projeto surgiu de uma inquietação pessoal diante da observação das 

dificuldades enfrentadas por muitos profissionais da área de fisioterapia para o 

trabalho em equipe.  

O interesse em analisar a percepção dos fisioterapeutas sobre sua 

formação profissional para o trabalho em equipe e a prática colaborativa veio ao 

encontro das premissas estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de graduação em Fisioterapia (BRASIL, 2002) e pelo Marco para 

ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa (OMS, 2010). 
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Assim, pretendo identificar junto aos participantes da pesquisa quais 

competências são consideradas relevantes na formação dos profissionais da 

fisioterapia em relação ao trabalho em equipe e a prática colaborativa, bem como 

as dificuldades enfrentadas em seu cotidiano profissional, a fim de 

instrumentalizar-me para a elaboração de um produto educativo.  

A partir da percepção dos fisioterapeutas 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.  

Compreendendo a importância do trabalho em equipe e com o olhar 

direcionado aos profissionais da fisioterapia atuantes em contextos 

diversificados de prática na saúde com níveis distintos de complexidades, 

surgem algumas questões norteadoras do presente estudo. 
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QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

 

  Qual a percepção do fisioterapeuta sobre a sua formação profissional 

para o trabalho em equipe e a prática colaborativa?  

 Considerando a atuação do fisioterapeuta no mundo do trabalho, quais as 

características e dificuldades enfrentadas no seu cotidiano profissional 

para o exercício do trabalho em equipe e da prática colaborativa?  

 Quais habilidades os profissionais consideram importantes para serem 

desenvolvidas para contribuir com a formação para o trabalho em equipe 

e a prática colaborativa? 

 Como possibilitar que os profissionais de fisioterapia continuem seu 

processo formativo alinhado às demandas dos sistemas e serviços de 

saúde? 
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OBJETIVOS 

 

Geral 

Identificar a percepção de fisioterapeutas sobre sua formação profissional para 

o trabalho em equipe e a prática colaborativa no seu cenário de prática. 

 

Específicos  

  Identificar a percepção dos fisioterapeutas em relação ao preparo para o 

trabalho em equipe e a prática colaborativa. 

  Identificar as características do ambiente de trabalho e as dificuldades 

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

colaborativa. 

 Identificar competências relevantes para a formação profissional, na 

perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção discutem-se aspectos relacionados à Saúde como direito de 

todos, à formação em Saúde no Brasil direcionada à área da fisioterapia e à 

formação profissional para o trabalho em equipe e a prática colaborativa. 

 

Saúde como Direito de Todos 

No Brasil, a formação em Fisioterapia iniciou-se dentro da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, em 1929, entretanto, só em 1951 é que foi criado o 

primeiro curso, classificado na época como curso técnico, com duração de um 

ano. Foi somente no dia 13 de outubro de 1969 que a profissão adquiriu seus 

direitos, por meio do Decreto-lei nº 938/69, no qual a Fisioterapia foi reconhecida 

como curso de nível superior e definitivamente regulamentada (BRASIL, 1969). 

Desde o surgimento da fisioterapia como profissão, em meados do século 

XX, a atuação estava relacionada à população com sequelas de lesões físicas 

em decorrência das guerras, o que lhe conferiu um estigma curativo e 

reabilitador. Esta visão reducionista, durante muito tempo, excluiu os serviços de 

fisioterapia da rede de atenção básica o que dificultou o acesso da população a 

esta modalidade de tratamento (SERIANO, 2013). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, iniciou-se a busca 

de implantação de um estado de bem-estar social, que transformou a saúde em 

direito de cidadania e deu origem ao processo de criação de um sistema público, 

universal e descentralizado de saúde (PAIVA e TEIXEIRA, 2014). A criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) tornou-se um marco no sentido de transformar 

a organização da saúde pública no Brasil (BRASIL, 1988).  

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
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doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 
(Artigo 196 da Constituição Federal, p.116).  
 

A institucionalização do SUS surgiu a partir das lutas dos movimentos 

sociais e sanitários brasileiros na década de 1990, com um novo olhar para a 

concepção de saúde, incluindo a participação social e modificando a forma de 

gestão, através dos princípios de universalidade, equidade e resolutividade. A 

implantação do SUS e a busca de implementação de seus princípios tem 

suscitado diversas elaborações e proposições no que diz respeito aos modelos 

assistenciais adotados, à lógica de financiamento e também no que concerne às 

práticas profissionais (SERIANO, 2013). 

Diante deste cenário, a preocupação em congregar – acesso e 

necessidade – da população ao tratamento fisioterapêutico vem impulsionando 

experiências de atuação na Atenção Básica, Secundária e Terciária buscando 

construir um modelo de atuação integral, descentralizado e regionalizado. Passa 

a ser exigido dos profissionais uma formação geral que vá além do domínio 

técnico, de forma a prepará-los como cidadãos capazes de integralmente 

prestarem atenção à saúde de outros cidadãos, através do trabalho com / em 

equipe e na forma de uma atenção humana e sensível (BRASIL, 2002). 

No intuito de atender à nova lógica da organização dos sistemas e 

serviços de saúde, baseados nos princípios e diretrizes do SUS há um crescente 

debate em torno da necessidade de adequação da formação dos profissionais 

(SERIANO, 2013). 

Neste contexto torna-se primordial compreender o conceito de saúde. Em 

1946 a Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), conceituou 

saúde como “ um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (OMS, 1946, p.01).  
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Canguilhem (2006) apud Batistella (2007) afirma que ‘saúde’ implica 

poder adoecer e sair do estado patológico. Em outras palavras, a saúde é 

entendida por referência à possibilidade de enfrentar situações novas, pela 

“margem de tolerância ou de segurança que cada um possui para enfrentar e 

superar as infidelidades do meio” (p. 148). O que nos remete à importância de 

considerar as dimensões econômica, social e política na produção da saúde e 

da doença nas coletividades. 

 Neste sentido ampliado, a saúde foi considerada “ como resultante das 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso 

aos serviços de saúde” no relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde 

que foi a base para o texto a respeito da Saúde na Constituição de 1988 

(BRASIL, 1986, p. 04). 

Assim, na primeira cartilha do SUS, publicada pelo Ministério da Saúde 

em 1990, o SUS foi definido como uma nova formulação política e organizacional 

para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela 

Constituição de 1988. Neste documento, que contém as doutrinas e os princípios 

do SUS, ficou estabelecido um conceito mais abrangente de saúde e colocou 

como fatores determinantes e condicionantes o meio físico (condições 

geográficas, água, alimentação, habitação, etc.); o meio sócio-econômico e 

cultura (ocupação, renda, educação, etc.); os fatores biológicos (idade, sexo, 

herança genética, etc.); e a oportunidade de acesso aos serviços que visem a 

promoção, proteção e recuperação da saúde. E descreve o SUS ressaltando seu 

caráter público, formado por uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada, 
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descentralizada e com participação social, tendo sua construção norteada pelos 

princípios da universalidade, equidade e integralidade (BRASIL,1990). 

Batistella (2007), em sua abordagem ao conceito de saúde, salienta que 

embora seja um conceito impreciso, dinâmico e abrangente, isso não nos impede 

de utilizá-lo como eixo para a reorientação das práticas de saúde; pelo contrário, 

enfatiza a sua importância como sendo fundamental para a superação de um 

modelo de atenção biologicista, medicalizante e prescritivo. Continuando sua 

reflexão a respeito da complexidade do conceito de saúde, ressalta também que 

não basta eliminar os problemas advindos das demandas, sejam eles 

decorrentes de determinantes sociais da saúde ou da resolutividade das práticas 

médicas; requer posicionamento em defesa de uma ética que valoriza a vida 

humana e busca colaborar efetivamente para a construção de ambientes e de 

uma sociedade mais justa e saudável. Nesta lógica, diagnósticos participativos 

e interdisciplinares, tanto das condições de vida, quanto da situação de saúde 

de territórios específicos tornam-se importantes ferramentas para a organização 

de práticas que favoreçam o ‘encontro de horizontes’ entre a população e os 

serviços de saúde. 

Desta forma, a partir das premissas do SUS, torna-se premente o esforço 

para colocar em prática o conceito ampliado de saúde, entendido numa 

concepção sócio-histórico-cultural, enfatizando a integralidade do cuidado, com 

a equipe de saúde atuando em uma perspectiva interdisciplinar. Esta perspectiva 

avança em relação à concepção biopsicossocial do processo saúde-doença 

reconhecendo a importância da multiprofissionalidade no cuidado, mas, acima 

de tudo rompe com a concepção puramente biomédica da saúde, centrada na 

doença, tendo o médico como figura central (BATISTA, 2012).  



13 

 

De acordo com Villela e Mendes (2003), a ideia de um saber unitário 

sempre existiu na história do pensamento, mas foi a partir de Descartes que 

surgiu esse modelo no qual a ciência ocidental desenvolveu a base da noção de 

especialização. Especialização, que foi sendo cada vez mais valorizada, 

originando novas profissões e um novo sistema de ensino e formação 

caracterizado pela fragmentação do objeto. Descartes, com seu modelo 

cartesiano, influenciou marcadamente o pensamento moderno, com a proposta 

do uso disciplinado da razão para chegar ao conhecimento verdadeiro e 

definitivo da realidade. Formulou princípios de produção de saberes baseados 

em operações de decomposição da coisa a se conhecer e na redução às suas 

partes mais simples, o que abriu caminho para a fragmentação do conhecimento. 

O exagero das especializações conduziu a um saber esfacelado.  

Com novas perspectivas e desafios sendo impostos à ciência, o modelo 

cartesiano está sendo revisto e é nesse contexto que se coloca a 

interdisciplinaridade propondo ampliação da nossa visão de mundo, de nós 

mesmos e da realidade, com alternativas sobre como produzir e “transmitir” 

conhecimento a fim de superar a visão disciplinar, caracterizando-se pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa. 

Villela e Mendes (2003) citam também a dificuldade quanto à definição do 

termo interdisciplinaridade uma vez que não possui ainda um sentido único e 

estável, quanto à sua definição. Porém quanto à sua caracterização inclui atitude 

diferente diante do problema do conhecimento, ou seja, a substituição da 

concepção fragmentada do ser humano. Está associada ao desenvolvimento de 

flexibilidade, confiança, paciência, intuição, capacidade de adaptação, 
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sensibilidade em relação às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a 

agir na diversidade e aceitar novos papéis. 

Interdisciplinaridade é um processo e também uma filosofia de trabalho 

que requer interação entre duas ou mais disciplinas, onde cada uma das 

disciplinas são modificadas e passam a depender claramente uma(s) da(s) 

outra(s). Resulta em enriquecimento recíproco e na transformação de suas 

metodologias de pesquisa e conceitos. 

 De maneira que a produção organizada do conhecimento científico 

depende de campos disciplinares que interagem entre si, mas também entre 

sujeitos na prática cotidiana, baseada na possibilidade de comunicação entre 

eles dentro do contexto sócio-político no qual estão inseridos. 

Diferentes opiniões versam sobre o que constitui verdadeiramente a 

interdisciplinaridade, mas considera-se que só se pode falar em 

interdisciplinaridade quando essa comunicação ou diálogo é capaz de gerar 

integração mútua dos conceitos entre as disciplinas, construindo um novo 

conhecimento ou buscando a resolução para um problema concreto. 

Dessa maneira, a interdisciplinaridade se apresenta como resposta à 

diversidade, à complexidade e à dinâmica do mundo atual. É uma das chaves 

para a compreensão do mundo, que não é feito de coisas isoladas, mas de várias 

dimensões complementares e se aplica às ciências, à produção do 

conhecimento e ao ensino, especialmente em áreas que demandam, de forma 

direta, a interdisciplinaridade, como, por exemplo, a saúde (VILLELA E 

MENDES, 2003). 

Considerando a complexidade do processo saúde-doença que envolve a 

integralidade no cuidado e não apenas restrito ao campo biológico, a base 
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conceitual da ação de cada profissional deve ampliar-se com a diversificação 

dos cenários de prática e das estratégias de ensino e aprendizagem, de modo a 

permitir a aproximação dos estudantes aos territórios. Esta aproximação, ao 

mesmo tempo que cria oportunidades de problematizar, identificar, 

contextualizar e planejar ações direcionadas às demandas de saúde; considera 

os diferentes contextos de vida sócio-conômica e cultural das populações 

possibilitando que sejam parâmetros para a atenção centrada nas necessidades 

do paciente e de seu entorno. Acredita-se que o maior potencial de ação nas 

demandas da saúde e a configuração de equipes profissionais para ações 

integradas e colaborativas poderão aumentar a resolutividade e a qualidade da 

assistência nos sistemas e serviços de saúde (CECCIM, FEUERWEKER, 2004).   

Ainda falando sobre os aspectos importantes para garantir a integralidade 

no cuidado, Ceccim e Feuerwerker (2004) sinalizam que os profissionais de 

saúde precisam ampliar o horizonte em relação ao arcabouço de referenciais 

que utilizam para a construção de seu repertório de compreensão e ação, o que 

passa também pelo reconhecimento da limitação da ação uniprofissional para 

dar conta das necessidades de saúde de indivíduos e populações. Destaca que 

a atenção integral implica mudanças nas relações de poder entre profissionais 

de saúde (para que efetivamente constituam uma equipe multiprofissional) e 

entre profissionais de saúde e usuários (para que se amplie efetivamente sua 

autonomia). 

Conforme descrito por Ceccim e Feuerwerker (2004) 

Essa compreensão coloca o trabalho interdisciplinar e 
multiprofissional como necessidade fundamental e uma estratégia 
mais exequível e desejável do que a tentativa de criar 
superprofissionais de saúde, formar profissionais competentes 
para o atendimento de toda e qualquer necessidade dos 
usuários, mesmo as não percebidas (p. 1407). 
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Com o objetivo de qualificar o trabalho em equipe e a educação dos 

profissionais de saúde, a literatura utiliza vários termos. As definições remetem 

a diferentes graus de interação relacionada aos profissionais, com foco na 

prática nos serviços, ou às disciplinas, com foco na articulação no âmbito do 

ensino e pesquisa. Termos com os prefixos uni, multi, pluri, inter e trans, 

acompanhados dos sufixos disciplinar ou profissional, são usualmente utilizados 

de forma imprecisa. O que se observa são estudos sobre trabalho em equipe e 

colaboração interprofissional que identificam a ausência de definição precisa dos 

termos, ocasionando frágil consistência de grande parte da produção, uma vez 

que um dos pré-requisitos para uma rigorosa produção teórica e/ou avaliação é 

a definição clara da terminologia (PEDUZZI, 2013). 

Apesar da constância com que o tema aparece nas discussões atuais, a 

interdisciplinaridade ainda é incipientemente desenvolvida em todos os campos 

do conhecimento e é pouco explorada no terreno da educação. Porém, 

entendida como um diálogo que possibilita o enriquecimento das disciplinas em 

nível de método e perspectiva; torna-se uma proposta de religare entre o 

conhecimento científico e a complexidade do mundo vivido, visando a superação 

da dicotomia entre teoria e prática. Destacam a necessária transição na área da 

educação: da concepção tradicional calcada na pedagogia da transmissão, 

centrada no professor e desvinculada da realidade, para a concepção crítico-

reflexiva da educação onde a prática educativa busca a articulação entre teoria 

e prática, a participação ativa do estudante e a problematização da realidade. 

De acordo com Seriano (2013), o ensino de graduação em fisioterapia no 

Brasil, durante muito tempo, foi baseado na aquisição de conhecimentos técnico-

científicos a partir de disciplinas desarticuladas e com grande distanciamento 
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entre a teoria e a prática. Este antigo modelo parece não ser mais capaz de 

formar o profissional com o perfil necessário para atuar na perspectiva da 

atenção integral à saúde, incluindo as ações de promoção, proteção, prevenção, 

atenção precoce, cura e reabilitação.  

Faz-se necessário então aprofundar a discussão no que diz respeito às 

práticas educativas em saúde sob a perspectiva da integralidade e da 

interprofissionalidade. 

 

Formação em Saúde no Brasil: a fisioterapia 

Batista (2012) e Vilanova, Cardoso e Rossit (2016) afirmam que é 

importante frisar o momento que estamos em relação aos currículos dos cursos 

de graduação na área da saúde. A implantação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) promulgadas há 14 anos, ainda é um desafio, especialmente 

quando são abordadas questões relacionadas a mecanismos efetivos de 

integração curricular; à aprendizagem compartilhada; à interdisciplinaridade; à 

diversificação dos cenários de prática e de aprendizagem; ao resgate da 

dimensão ética, humanista, crítico-reflexiva e cuidadora do exercício profissional 

e à articulação com o SUS. Também torna-se desafiador para as Universidades 

garantir uma formação profissional considerando a concepção ampliada de 

saúde e focando no trabalho em equipe e na integralidade do cuidado como 

direcionadores desta formação. 

Cyrino e Toralles-Pereira (2004), também destacam as dificuldades da 

formação em corresponder às demandas sociais e à necessidade de mudanças. 

Dentre os desafios desse processo de mudança está justamente a dificuldade 

em romper com os modelos de ensino tradicional, de transmissão de 
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informações, para um modelo capaz de formar profissionais com competências 

para lidar com as relações humanas no cuidado à saúde.  

Della Barba et al. (2012) referem que a partir das experiências iniciadas 

nas áreas de enfermagem, medicina e odontologia, fomentadas com o objetivo 

de incentivar as transformações do processo de formação, geração de 

conhecimentos e prestação de serviços à população para uma abordagem 

integral do processo de saúde-doença, outros cursos na área da saúde no Brasil 

iniciam seus movimentos dentro da perspectiva de maior integração ensino-

serviço e comunidade. Ressaltam que as políticas de saúde são indutoras de 

mudanças na formação dos profissionais de saúde, apontando para a 

implementação de currículos integrados e voltados às demandas da população. 

O texto da X Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1996, 

apresenta deliberações que vêm reforçar a necessidade do fortalecimento do 

vínculo do SUS com as universidades a fim de promover mudanças na formação 

dos profissionais de saúde, capacitando-os para atuar na atenção integral à 

saúde individual e coletiva. Neste preâmbulo, indica a necessidade de revisão 

dos currículos dos cursos de graduação em saúde, para que sejam adequados 

às realidades locais e regionais e às demandas do SUS (CECCIM, ARMANI e 

ROCHA, 2002). 

As DCN para a área da saúde apontam para a necessidade de currículos 

integrados que tenham como embasamento um conjunto de áreas de 

competências articuladas, indicando que o projeto político pedagógico além de 

ser construído coletivamente, deve ser fundamentado na interdisciplinaridade, 

bem como valorizar as dimensões éticas e humanistas, promover a inserção de 
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docentes e estudantes em serviços existentes nas localidades, fortalecer a 

parceria ensino-serviço e promover a diversificação de cenários (BRASIL, 2002). 

Implementar uma prática baseada em um currículo integrado exige a 

descentralização da lógica disciplinar e um redimensionamento da importância 

de suas disciplinas para se considerar a importância contextualizada às 

necessidades da profissão.  

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.  

As 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). 

Rocha et al. (2010) relatam a importância das DCN para o Curso de 

Fisioterapia, assim como da grande maioria dos cursos da saúde, pois foram 

construídas coletivamente com a participação de coordenadores de curso, 

docentes e estudantes. Discutidas nas bases e, com a participação destacada 

da Rede Unida e gestores de IES, as DCN propõem uma formação generalista, 

humanística, crítica e reflexiva, capacitando o egresso para atuar no SUS em 

todos os níveis de atenção, com base no rigor científico e intelectual e propondo 

como objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de 

expressão e potencialidades.  
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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 

SUS e o contexto social brasileiro, tem requerido o domínio de novas 

habilidades. De forma a abordar os conteúdos relacionados ao processo saúde-

doença do cidadão, da família e da comunidade, integrados à realidade 

epidemiológica e profissional, conduzindo para práticas integrais no fazer 

fisioterapêutico. Essas mudanças significativas no campo das práticas 

assistenciais e relacionais do fisioterapeuta, visam priorizar as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e contando com a 

participação da comunidade (ROCHA et al. 2010).  

          No estudo de Saupe et al. (2005) a respeito das competências dos 

profissionais da saúde para o trabalho interdisciplinar, um grupo constituído em 

sua maioria por enfermeiras, dentistas e médicos atuantes na docência ou em 

programa de saúde da família de Santa Catarina foi submetido a um diagrama 

contendo competências relacionadas a: conhecimentos, habilidades e atitudes 

para identificarem as competências que consideravam mais relevantes para a 

prática da interdisciplinaridade. 

          Na categoria conhecimentos foram incluídos: o papel de cada disciplina e 

a necessidade de se conhecer especificidades das disciplinas, ou seja, conhecer 

o outro, por meio de suas competências específicas a fim de que, na divisão do 

trabalho coletivo, possam ser delineados os papéis a serem desempenhados 
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pelos diferentes atores nas zonas de interface. Aproxima-se do conhecer o outro, 

entender suas diferenças culturais e sociais.  

          Na categoria habilidades foram incluídos: relacionar-se, envolver a 

comunidade, reconhecer situações interdisciplinares, identificar problemas, 

propor soluções e identificar dificuldades. Lembrando que habilidade de 

relacionar-se está intimamente articulada com atitudes.  

          Na categoria atitudes foram incluídos: respeito à disciplina do outro, 

respeito ao outro, tolerância, aceitação de sugestões, respeito às limitações, 

respeito às competências, comprometimento com o sistema, ouvir, reflexão, 

humildade, mudança, respeito às diferenças, ética, autoridade e empatia. Os 

autores esmiúçam um pouco mais as respostas e colocam o “ouvir” como 

pressuposto básico da comunicação, uma vez que possibilita entender a opinião 

do outro, questionar as próprias convicções e aprender. Atitude de reflexão, 

espírito crítico, autocrítico, capacidade de abstrair de uma situação concreta são 

também elencadas como atitudes a serem desenvolvidas para o trabalho 

interdisciplinar.  A atitude de humildade está ligada ao reconhecimento de 

limitações, reconhecimento que se pode estar errado, que se pode ser ajudado, 

que não é melhor ou pior, mas diferente. Já a empatia é colocada como a 

qualidade de se colocar na situação do outro, ou melhor, se sentir nas 

circunstâncias experimentadas pelo outro. É uma forma de compaixão.  

Além destas categorias foi elencado o contexto da formação como importante no 

desenvolvimento de práticas interdisciplinares dos profissionais, salientando a 

importância de espaços interdisciplinares nos cursos de graduação.  
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Tendo como premissa que a formação do fisioterapeuta deve contemplar 

competências e habilidades para o trabalho interdisciplinar e atender às 

necessidades sociais da saúde com ênfase no SUS e considerando que o SUS 

emprega um grande contingente de trabalhadores em saúde, surge a 

inquietação em relação ao tipo de formação recebida para atuarem no atual 

cenário de saúde.  

A demanda que a integralidade na formação e na atenção lança para o 

contexto “ensino” passa pelo reconhecimento de que os cursos de graduação na 

área de saúde, estão relacionados ao cumprimento de uma dada função social 

e não só às necessidades de mercado. Este contexto pressupõe uma 

reformulação nas matrizes curriculares para muito além da retirada ou 

aglutinação de disciplinas, propondo o desafio de uma nova construção 

epistemológica para os saberes da saúde. Numa organização curricular 

orientada por competências há a necessidade de fundamentação política-

humanística e social; mudanças na matriz de conteúdos, integrando-os; 

redistribuição equilibrada entre teoria e prática; metodologias ativas, novos 

cenários de aprendizagem, entre outros fatores. (ROCHA et al. 2010). 

Também contemplada pelas DCN com o intuito de desenvolver 

competências e habilidades gerais do fisioterapeuta está a educação 

permanente. Desta forma, preveem 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. 
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A formação do profissional de fisioterapia deve estimular o pensamento 

crítico e produtivo, ser baseada nos problemas da população assistida e valorizar 

o conhecimento que é cotidianamente produzido nas unidades de saúde, 

articulando-o com o que é criado na universidade (BRASIL, 2002). Profissionais 

formados nessa perspectiva, e que conhecem o sistema de saúde brasileiro e 

as políticas de saúde, frequentemente adotam uma postura de compromisso 

com este sistema e com a característica dos serviços, o que é importante para o 

seu efetivo engajamento nas propostas de transformação das práticas 

profissionais e da própria organização do trabalho. 

 Conforme descrito por Rodrigues (2008), as possibilidades de atuação do 

fisioterapeuta caminharam no sentido de se adequarem à política pública de 

saúde preconizada pelo SUS, destacando-se a valorização da prevenção e 

promoção de saúde, a busca da equidade e maior resolutividade dos 

atendimentos prestados. 

Este contexto nos leva a pensar no trabalho em saúde tendo como ponto 

central o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso e de 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, como 

afirmam Ciampone e Peduzzi (2000). Segundo as autoras, encarar este desafio 

requer não só a construção de um novo pensar, mas também de um novo fazer 

nessa prática, o que requer alta complexidade de saberes, desenvolvimento de 

habilidades e mudanças de atitudes por parte de todos os profissionais.  

Isso nos remete à reflexão em relação à real preparação dos 

fisioterapeutas inseridos no mundo do trabalho no que diz respeito às 

competências e habilidades específicas de maneira que possam estar 

preparados para a atuação em equipe no sentido de proporcionar a integralidade 
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no cuidado e a atenção centrada no paciente, primando pela qualidade da 

assistência e pela resolutividade da demanda. 

 

Preparo profissional para o trabalho em equipe 

Peduzzi (2011) destaca que o contexto da prestação de serviços em 

saúde das últimas décadas ampliou o reconhecimento da necessidade de prática 

interprofissional para aumentar a eficiência e a eficácia da atenção à saúde. 

A OMS (2010) reconhece a importância do trabalho em equipe e da 

prática colaborativa entre os profissionais atuantes nos cenários de intervenção, 

e afirma  

[...] 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). 
 

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). 

 

Segundo Reeves (2016), a EIP deve ser parte do desenvolvimento 

profissional contínuo do indivíduo, iniciando com programas de pré-qualificação 

e tendo continuidade durante toda a sua carreira; podendo ser utilizada 

inicialmente para preparar estudantes para práticas colaborativas e, em uma 

fase mais tardia da formação, poderia reforçar experiências de aprendizado 

antecipado e maior apoio às práticas colaborativas. O autor expõe razões para 

o debate sobre quando seria o melhor momento para implementar as 

aprendizagens compartilhadas durante o processo de formação profissional. 
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Relata que há pesquisas indicando que os estudantes devem ser expostos a 

este modelo de formação para o trabalho em equipe desde o início da graduação 

a fim de diminuir os efeitos negativos da socialização profissional, como por 

exemplo, os estereótipos hostis. Em contrapartida, outras pesquisas têm 

sugerido que este tipo de formação após a graduação é mais eficaz, pois os 

participantes possuem uma melhor compreensão de sua própria identidade 

profissional e do seu papel (REEVES, 2016). 

Segundo a OMS (2010), a EIP pode ocorrer em qualquer etapa do 

processo de formação dos profissionais, ou seja, durante a educação pré e pós-

qualificação 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. 

Batista e Batista, 2016 (p. 203) reafirmam a importância das experiências 

de aprendizagens interativas na EIP como promotoras do desenvolvimento de 

competências para a prática colaborativa, e defendem que sejam tomadas como 

curriculares, evitando classificá-las como optativas e, assim, vistas como de 

menor importância na formação do futuro profissional.  

Um desafio para isso refere-se ao papel do docente. Segundo Villela e 

Mendes (2003), as dificuldades para que a educação dos profissionais de saúde 

caminhe nessa direção encontram-se em fatores como: a rotina dos docentes, 

suas experiências anteriores e sua formação. 

Reeves (2016) destaca a relevância da competência do professor como 

mediador nas situações de aprendizagem ancoradas na EIP. Para Batista e 

Batista (2016) esta competência do professor abrange 

[...] um conjunto de dimensões que vão desde as experiências 
prévias, a intencionalidade para o trabalho em grupo 
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interprofissional, a flexibilidade e a criatividade para vivenciar as 
situações de maneira compartilhada com os estudantes, até o 
envolvimento e compromisso docente com a EIP (p. 203).  

 

Peduzzi (2011) dimensiona o trabalho em equipe sob a perspectiva de 

relação recíproca, de dupla mão, entre trabalho e interação; onde faz parte do 

exercício cotidiano a articulação das ações e a interação dos profissionais no 

serviço e na rede de atenção utilizando como veículo a comunicação. Destaca 

que a denominação "equipe", no processo de produção em saúde, refere-se 

sempre a uma situação de "trabalho" e que este se refere à obtenção de bens 

ou produtos para atender às necessidades humanas. Assim sendo, cabe à 

equipe a responsabilidade de obter resultados que expressem a finalidade do 

trabalho que produz.  

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.  

Ciampone e Peduzzi (2000) afirmam que, a maior parte da formação dos 

profissionais de saúde ainda está pautada no modelo biomédico, caracterizada 

pela cisão entre o biológico e o psicossocial, o que leva a uma fragmentação de 

saberes, com a demarcação de fronteiras profissionais rígidas que fortalecem 

ações isoladas de cada categoria profissional, e pouco instrumentaliza os 

profissionais da saúde para a atuação na ótica da interação e do trabalho em 

equipe, seja com os usuários, familiares ou colegas de trabalho. 
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No sentido de fortalecer os pressupostos para o trabalho em equipe, 

destaca-se o reconhecimento desta modalidade de trabalho como uma das 

competências elencadas para serem desenvolvidas na formação dos 

profissionais da medicina, durante sua graduação. A iniciativa da Medicina em 

rever e publicar suas novas DCN poderá influenciar as demais profissões da 

saúde nessa mesma direção. A seguir destacam-se alguns princípios 

norteadores das DCN para a formação médica (BRASIL, 2014): 

- Quanto à atenção à saúde: marca a importância do trabalho interprofissional, 

em equipe, com vistas a relações horizontais, compartilhadas, onde prevaleça 

as necessidades e desejos da pessoa sob cuidado, família e comunidade, a 

compreensão destes sobre o adoecer a fim de se respeitar os objetivos e 

responsabilidades comuns entre profissionais de saúde e usuários no cuidado; 

- Quanto à gestão em saúde:  compreensão dos princípios, diretrizes e políticas 

do sistema de saúde, participação em gerenciamento e administração visando a 

promoção do bem-estar da comunidade. Desenvolvimento de parcerias e 

estímulo à aproximação entre instituições, serviços e outros setores envolvidos 

na atenção integral e promoção da saúde, com vistas ao trabalho em equipe. 

- Quanto à Educação em Saúde:  corresponsabilização por parte do graduando 

tanto no que diz respeito à sua formação inicial, quanto à formação continuada 

e em serviço. Autonomia intelectual e responsabilidade social 

concomitantemente ao comprometimento com a formação das futuras gerações 

de profissionais de saúde. Estímulo à mobilidade acadêmica e profissional, 

visando, entre outras coisas, aprender interprofissionalmente, com base na 

reflexão sobre as próprias práticas e na troca de saberes com outros 

profissionais da área da saúde e outras áreas do conhecimento, a fim de 
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subsidiar a identificação e discussão dos problemas, estimulando o 

aprimoramento da colaboração e da qualidade da atenção à saúde; 

- Quanto à organização do trabalho em saúde: desenvolvimento do trabalho 

colaborativo em equipes de saúde, respeitando normas institucionais dos 

ambientes de trabalho e agindo com compromisso ético-profissional, no sentido 

de suplantar a fragmentação do processo de trabalho em saúde; 

- Quanto à promoção da construção e socialização do conhecimento: troca de 

saberes tanto com as pessoas sob seus cuidados, quanto com responsáveis, 

familiares e outros profissionais. Considerando o interesse de cada segmento no 

sentido de construir novos significados para o cuidado à saúde e também 

oferecer estímulo à construção coletiva de conhecimento no processo de 

trabalho. Propiciar espaços formais de educação continuada, além de participar 

da formação de futuros profissionais. 

No atual momento, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO) instituiu a Comissão de Análise e Reformulação das 

DCN dos cursos de graduação em Fisioterapia por meio da Portaria nº 45/2016 

(BRASIL, 2016). Essa Comissão composta por fisioterapeutas docentes 

indicados pelo COFFITO e Associações Estaduais de Ensino em Fisioterapia 

(ABENFISIO), juntamente com os Conselhos Regionais de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (CREFITO) vem promovendo debates e proposições para 

a realização de 27 Fóruns Estaduais em todo o país. Juntamente a estes fóruns 

serão realizadas oficinas que têm como premissa produzir conhecimentos para 

a composição das novas Diretrizes para a formação em Fisioterapia durante a 

graduação. De maneira a articular a produção de conhecimento com os 

conceitos fundantes e identificando competências dos processos de educação 
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em Fisioterapia a fim de subsidiar a reestruturação das DCN, levando em 

consideração as necessidades de uma formação pautada em responsabilidade 

social diante das atuais demandas em saúde da sociedade brasileira e do SUS. 

No rol das discussões estão aspectos como: elencar competências e seus 

desdobramentos para a educação em Fisioterapia com base no conceito 

ampliado de saúde, conhecer e compreender as realidades formativas em 

Fisioterapia no Brasil e as necessidades advindas destas. Ao final, redigir um 

relatório relativo às proposições oriundas das Oficinas do evento de discussão 

das DCN.  

          A importância do trabalho em equipe está marcada nas DCN e também é 

premissa do Marco para ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa (OMS, 2010) e de outros pesquisadores da área (REEVES, 2016; 

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.  

O documento da OMS (2010) tem como objetivo fornecer estratégias e 

ideias que auxiliarão a educação interprofissional (EIP) de saúde e a prática 

colaborativa eficaz. 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) 
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Este documento (OMS, 2010) definiu ‘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” (p. 08).  

A OMS (2010) afirma ainda 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. (p.08) 
 

As políticas de educação e saúde integradas podem promover efetiva EIP 

e prática colaborativa, o que é fundamental no atual cenário de práticas na área 

da saúde em todo o mundo, uma vez 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. 

Segundo Aguilar-da-Silva et al. (2011), “competência profissional é a 

capacidade circunstancial de mobilizar articuladamente recursos cognitivos, 

afetivos e psicomotores para a resolução de uma situação-problema” (p.176). 

Outro aspecto relevante em relação à formação profissional, refere-se à 

educação permanente em saúde. 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, de 
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maneira que os problemas enfrentados no cotidiano do trabalho e as 

experiências desses atores possam servir como base para os questionamentos 

e para os processos de transformação das ações. E como política de educação 

na saúde, a educação permanente coloca em cena a contribuição do ensino à 

construção do SUS.  

As políticas de saúde e as DCN buscam inovar na proposição de 

articulações entre o ensino- serviço e comunidade.  

[...] muitos sistemas de saúde no mundo estão fragmentados e 
com dificuldades para gerenciar as necessidades de saúde não 
atendidas. A força de trabalho de saúde atual e futura é desafiada 
a prestar serviços de saúde frente a problemas de saúde cada vez 
mais complexos (OMS, 2010, p. 10).  

 

Neste contexto, a educação permanente também pode ser uma 

oportunidade para os profissionais de saúde vivenciarem experiências 

interprofissional auxiliando-os no desenvolvimento das habilidades necessárias 

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

para a prática. (OMS, 2010). 

As aprendizagens compartilhadas possibilitam que os participantes, 

estudantes ou profissionais, desenvolvam habilidades de comunicação, 

aumentem a capacidade de análise crítica e 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).  

No sentido de melhor compreender as repercussões da formação 

profissional com vistas ao trabalho em equipe e prática colaborativa dos 

fisioterapeutas atuantes em serviços de atenção e recuperação à saúde, foi 
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desenvolvida esta pesquisa visando identificar a percepção destes profissionais 

já inseridos em diversos cenários de prática.  
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Fundamentação metodológica  

Com vista a alcançar os objetivos propostos neste estudo, optou-se por 

uma pesquisa exploratória, de caráter descritivo-analítico, a qual utilizou a 

abordagem quantitativa e qualitativa.  

Segundo Gil (1991), a pesquisa descritiva visa descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento 

de relações entre variáveis. Para isso utiliza técnicas padronizadas de coleta de 

dados, além de prever um complemento analítico que requer atenção, dado que 

contém uma análise crítica do pesquisador em relação às ideias expressas.  

No que diz respeito à pesquisa quantitativa, Minayo e Sanches (1993) 

comentam que ela não alcança a complexidade inter e multidisciplinar da Saúde 

Pública e deve ser utilizada para grandes aglomerados de dados, de conjuntos 

demográficos, com a finalidade de classificá-los e torná-los inteligíveis por meio 

de variáveis, trazendo à luz dados, indicadores e tendências observáveis.       . 

Já a investigação qualitativa tem como objeto: valores, crenças, 

representações, hábitos, atitudes e opiniões. Destina-se a aprofundar a 

complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de 

grupos que tenham extensão mais ou menos delimitada e que possa ser 

abrangido intensamente.  

Minayo (2010) afirma ainda que este tipo de investigação trabalha com 

um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado por trabalhar 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes. Tratam de um conjunto de fenômenos humanos, parte de 
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uma realidade social, que consideram que o ser humano se distingue justamente 

por suas ações, por pensar sobre o que faz e por interpretar o que faz, dentro e 

a partir da realidade vivida, além da partilha com seus semelhantes.  

Durante o processo investigatório o conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos, se complementam, uma vez que a realidade abrangida por eles 

interage dinamicamente. Aliás, é de se esperar que as relações sociais possam 

ser analisadas tanto em seus aspectos mais "concretos" quanto em seus 

significados mais essenciais que têm um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas. De forma que o estudo quantitativo pode gerar 

questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa (MINAYO e 

SANCHES, 1993). 

 

Cenário da pesquisa 

 A pesquisa foi desenvolvida com uso de recursos das redes sociais para 

a localização dos endereços eletrônicos dos fisioterapeutas.  

Num primeiro momento iniciamos o rastreamento de fisioterapeutas a 

partir de contatos nas redes sociais, o que proporcionou o conhecimento do 

possível universo da população. Este universo foi complementado por 

profissionais pertencentes ao cenário de prática da pesquisadora, advindos de 

redes de contato particulares provenientes de grupos de fisioterapeutas atuantes 

em serviços de atenção e recuperação à saúde, além de egressos do curso de 

graduação em fisioterapia da UNIFESP.  

Vislumbrado o universo de possíveis respondentes, um banco de dados 

foi organizado com os respectivos endereços, o que possibilitou o 

desenvolvimento da pesquisa.  
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A ferramenta Google Forms foi utilizada para preparar e hospedar o 

instrumento de coleta de dados e o banco de dados. 

 

População de estudo 

Este estudo foi realizado com uma amostra intencional constituída por 

fisioterapeutas atuantes em serviços de atenção e recuperação à saúde, com 

experiência mínima de um ano na prática profissional.  

Dos 200 profissionais convidados a participar da pesquisa, 67 

responderam ao instrumento, sendo 33,5% do universo convidado, os quais 

constituíram a amostra do estudo.  

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e aprovado com Parecer nº 

1.290.526 de 21/10/2015, CAAE: 50173915.0.0000.5505 (Anexo A). 

Após a aprovação pelo CEP foi iniciada a coleta de dados, respeitando as 

normas estabelecidas pela Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). Todos os participantes do estudo 

manifestaram a concordância com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 

Materiais e instrumentos 

 A idealização do instrumento foi subdividida em três segmentos. O 

primeiro segmento foi idealizado com a finalidade de buscar dados de 

identificação e caracterização da amostra e detalhamento a respeito da 

formação profissional (inicial e continuada) de cada respondente. O segundo 

segmento foi construído a partir de questões que gostaríamos de investigar a 
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respeito do trabalho em equipe e da prática colaborativa e constituiu-se de 27 

assertivas a serem respondidas em Escala atitudinal “tipo Likert”. No último 

segmento construímos três questões abertas com a finalidade de investigar a 

respeito da prática profissional, competências relevantes para o trabalho em 

equipe e sugestões para implementar e/ou aprimorar o trabalho em equipe no 

ambiente de prática.  

                A partir das questões que gostaríamos de investigar a respeito do 

trabalho em equipe e da prática colaborativa, foram construídas as assertivas. 

Realizou-se então uma busca dos referenciais teóricos relevantes sobre a 

temática em estudo a fim de selecionar frases que remetessem a conteúdos que 

respondessem estas questões. As frases foram abstraídas de documentos 

oficiais, como: DCN dos cursos de graduação em Fisioterapia (BRASIL, 2002), 

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

2010), artigos científicos (BATISTA, 2012; PEDUZZI, 2001 e 2007) e instrumento 

de avaliação validado no Brasil sobre a disponibilidade para o trabalho em equipe 

e a prática colaborativa (PEDUZZI, et al., 2015).  

As assertivas foram organizadas para serem respondidas na Escala 

atitudinal “tipo Likert” com a finalidade de verificar os níveis de concordância e 

discordância dos respondentes relativas à atitude que está sendo medida. 

Valores numéricos foram atribuídos às respostas para refletir a força e a direção 

da reação do entrevistado à declaração (BRANDALISE, 2005).  

Em nosso estudo utilizamos quatro níveis de escolha: Concordo 

Plenamente (CP), 4 pontos; Inclinado a Concordar (IC), 3 pontos; Inclinado a 

Discordar (ID), 2 pontos e Discordo Plenamente (DP), 1 ponto.  
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 Esta decisão quanto ao número de categorias empregadas na escala de 

resposta é uma das decisões-chave na construção do instrumento. É o que 

afirmam Dalmoro e Vieira (2013) e, explicam que, quando não contiver cinco 

opções de resposta, não se configura uma escala Likert, mas sim do “tipo Likert”. 

Uma cópia do instrumento encontra-se no Anexo C.    

Também foi elaborada uma Carta Convite e um Termo de Esclarecimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) contendo informações essenciais sobre o estudo 

para envio ao universo dos possíveis respondentes (Anexo B). 

 

Procedimentos de coleta de dados 

Por meio de redes sociais foram obtidos os endereços eletrônicos (e-

mails), através dos quais os profissionais fisioterapeutas foram então 

contatados.  

Um pré-teste do instrumento foi realizado com três profissionais, formados 

em três Universidades distintas e atuantes em três instituições diferentes, a fim 

de verificar possíveis incongruências, inconsistências e necessidades de ajustes 

no instrumento construído.   

No pré-teste o respondente 1 foi formado depois de 2006 e atuava em 

clínica e domicílio, o respondente 2 foi formado antes de 2006 e atuava em 

instituição e o respondente 3 foi formado antes de 2006 e atuava em UBS. 

Ao final do pré-teste observou-se a necessidade de algumas adequações 

nas assertivas, a fim de possibilitar melhor compreensão dos enunciados. 

A etapa seguinte foi o envio da carta convite aos endereços eletrônicos 

do universo de possíveis respondentes, explicando os objetivos e as 
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características essenciais do estudo e contendo, ao final da carta, o link que 

direcionava o respondente para a página do TCLE.  

Aceitando participar da pesquisa, ao assinalar a concordância com o 

TCLE, o respondente tinha acesso ao instrumento eletrônico através de um link. 

Foi estimada a duração de 10 minutos para completar o instrumento que, ao 

final, era enviado à pesquisadora. 

Aguardou-se o período de 10 dias corridos para o retorno das respostas. 

Tendo número ainda insuficiente de participantes, e no sentido de ampliar a 

amostra de respondentes, novo convite foi encaminhado. O mesmo 

procedimento foi realizado por três vezes.  

Alguns fisioterapeutas (pertencentes ao cenário de prática da 

pesquisadora) optaram por completar o instrumento impresso, cujos dados 

foram transcritos, pela própria pesquisadora, na ferramenta Google Forms. A 

coleta de dados teve a duração aproximada de dois meses. 

Um banco de dados foi gerado automaticamente no Google Forms, o qual 

foi reorganizado e preparado para possibilitar a análise estatística e a análise de 

conteúdo. 

 

Procedimentos de análise dos dados 

  De posse dos dados coletados, o banco de dados foi encaminhado a um 

profissional estatístico para a análise exploratória baseado em TUKEY (1977), e 

AGRESTI (2002), em busca de indicadores a respeito das características da 

amostra e da percepção dos fisioterapeutas em relação às habilidades e 

competências para o trabalho em equipe e prática colaborativa na sua formação 

profissional.   
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As assertivas foram analisadas com frequências e médias em relação aos quatro 

níveis de escolha: CP - 4 pontos, IC - 3 pontos, ID -  2 pontos e DP- 1 ponto. 

Sendo que, para as assertivas negativas, esta pontuação era invertida. 

De posse das médias dos níveis de escolha um gráfico foi gerado com as 

porcentagens analisadas em relação à Zona de conforto (com pontuações entre 

3,0 e 4,0), Zona de alerta (com pontuações entre 2,0 e 2,99) e Zona de Perigo 

(com pontuações entre 1,0 e 1,99) (ROSSIT, BATISTA e BATISTA, 2014; 

PEREGO, 2015).  

As questões abertas foram reorganizadas em texto corrido para cada 

participante e seguiu-se a metodologia de Minayo (2010) e Franco (2005) para 

a análise de conteúdo, na modalidade temática.  

Numa primeira etapa, foi realizada uma pré-análise onde realizou-se um 

contato exaustivo com o material coletado através de repetidas leituras 

buscando de um lado, ter uma visão de conjunto e, de outro, apreender suas 

particularidades, à luz das questões norteadoras e dos objetivos iniciais da 

pesquisa. Numa segunda etapa foram determinados os núcleos direcionadores 

que possibilitaram a exploração do material sendo de fundamental importância 

ir além dos conteúdos expressos nos relatos, caminhando na direção do que 

estava explícito para o que estava implícito.  Nesta etapa foram extraídas as 

Unidades de Contexto (UC) que foram sendo separadas do texto. Lembrando 

que as UC representam a parte mais ampla do relato do respondente sendo o 

“pano de fundo” que imprime significado e sentido às Unidades de Registro (UR). 

As UR são retiradas das UC, sendo que, na maioria das vezes, uma UC 

apresenta mais de uma UR. As UC e suas respectivas UR foram então 

agrupadas dentro do núcleo direcionador. 
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 As categorias de análise emergiram da classificação e agrupamento das 

UR, de acordo com seus significados. Os dados foram então inseridos num 

quadro sinóptico construído para a organização das UC e UR que possibilitaram 

a categorização e subcategorização dos conteúdos expressos. Na etapa final, 

foi elaborada uma síntese interpretativa articulando os objetivos do estudo, a 

base teórica adotada e os dados empíricos. 

Os resultados foram então analisados a partir de três núcleos 

direcionadores:  

- Especificidades do ambiente de trabalho profissional;  

- Competências relevantes para facilitar o trabalho em equipe; e,  

- Sugestões para implantação e/ou aperfeiçoamento do trabalho em equipe no seu 

ambiente de trabalho. 

 

Produto Educativo em Saúde 

A partir da percepção dos fisioterapeutas que atuam em serviços de 

atenção e recuperação à saúde, foi elaborado um Guia de Preparo do 

Profissional de Saúde para o Trabalho em equipe e a Prática colaborativa 

como subsídio para propostas de Educação Permanente de Profissionais da 

Saúde na perspectiva do trabalho em equipe e da prática colaborativa. O Guia 

será disponibilizado em meio eletrônico e terá na sua organização uma parte 

introdutória contendo os princípios teóricos que fundamentam o trabalho em 

equipe e a prática colaborativa, seguido de material didático-pedagógico com a 

descrição detalhada de ações e recursos para a implementação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise Descritiva e Estatística 

 Tendo como base as questões norteadoras da pesquisa e os objetivos 

propostos, os resultados obtidos serão apresentados e discutidos à luz do 

referencial teórico.  

A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização da amostra. 

 
Tabela 1. Dados de caracterização da amostra (UNIFESP, 2016). 

 

Variável 
 Frequência (N=67) Porcentagem (%) 

TOTAL 

 
 

Faixa etária 

20 a 30 39 58,2 
 

100% 
31 a 40 15 22,4 

41 a 50 11 16,4 

51 a 60 2 3,0 

 
Sexo 

Feminino 55 82,1 
 

100% 
Masculino 12 17,9 

Ano de 
Conclusão da 

Graduação 

Antes de 2006 23 34,3 
 

100% 
A partir de 2006 44 65,7 

Especialização Sim  
Não 
 

57 
10 

 

85,1 
14,9 

 

100% 

Ano de 
Conclusão da 
Especialização 

Antes de 2006 15 26,8  
 

100% 2006 a 2015 24 42,9 

Cursando 17 30,3 

Mestrado Sim                              
Não 

19 
48 

28,4 
71,6 

 
100% 

Doutorado Sim                                      
Não 

6 
61 

8,9 
91,1 

 
100% 

Ambiente de 
Trabalho 

Instituição, UBS 
e Hospital 19 28,36% 

 
 

 Clínica, Docência 
e Domicílio 13 19,40% 

100% 

 
Ambos 32 47,76% 

 

 Não 
responderam 3 4,48% 

 

 

A seguir serão apresentadas as tabelas de frequências em função das 

variáveis analisadas. 
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Na Tabela 2, estabeleceu-se o recorte temporal para o ano de conclusão 

da graduação em 2006, justificado pela possibilidade de uma formação 

diferenciada dos profissionais em função da implementação das DCN para os 

cursos de graduação em fisioterapia (BRASIL, 2002). 

 

Tabela 2. Distribuição da variável Ano de conclusão da Graduação (UNIFESP, 2016). 

Ano de Conclusão Frequência (N=67) Porcentagem (%) 

Antes de 2006 23 34,3 

A partir de 2006 44 65,7 

Total 67 100,0 

 

            

Tabela 3. Distribuição da variável Instituição da Graduação (UNIFESP, 2016). 

Instituição da Graduação Frequência (N=67) Porcentagem (%) 

UNIFESP 27 40,3 
USP 5 7,5 
UNIBAN 5 7,5 
Outras IES com número de graduados ≤ a 4 30 44,7 

TOTAL 67 100,0 

   
   
   

Tabela 4. Distribuição da variável Instituição da Graduação - Pública ou Privada (UNIFESP, 

2016). 

Instituição da Graduação Frequência (N=67) Porcentagem (%) 

Pública 41 61,2 

Privada 26 38,8 

Total 67 100,0 

 
 

Tabela 5. Distribuição da variável Especialização (UNIFESP, 2016). 

Especialização Frequência (N=67) Porcentagem (%) 

Sim 57 85,1 

Não 10 14,9 

Total 67 100,0 

 
 

Tabela 6. Distribuição da variável Instituição da Especialização (UNIFESP, 2016). 

Instituição da Especialização Frequência (N=57) Porcentagem (%) 

UNIFESP 36 63,0 

USP 10 17,5 
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OUTRAS IES 11 19,5 

Total 57 100,0 

 

Tabela 7. Distribuição da variável Especialização-Instituição Pública ou Privada (UNIFESP, 

2016). 

Insttuição Especialização Frequência (N=57) Porcentagem (%) 

Pública 49 86,0 

Privada 8 14,0 

Total 57 100,0 

 

Tabela 8. Distribuição da variável Ano de Conclusão da Especialização (UNIFESP, 2016). 

Ano de Conclusão da Especialização Frequência (N=57) Porcentagem (%) 

Antes de 2006 15 26,8 

2006 a 2015 24 42,8 

Cursando 17 30,4 

Total 56* 100,0 

 
*Um participante não informou o ano de conclusão. 

 

Tabela 9. Distribuição da variável Área da Especialização (UNIFESP, 2016). 

Área da Especialização Frequência (N=57) Porcentagem (%) 

Ortopedia 11 19,3 

Neurologia 14 24,5 

Respiratória 5 8,8 

Esportiva 12 21,1 

Outras  15 26,3 

Total 57 100,0 

 

 

Tabela 10. Distribuição da variável formação em nível de Mestrado (UNIFESP, 2016). 

Mestrado Frequência (N=67) Porcentagem (%) 

Sim 19 28,4 

Não 48 71,6 

Total 67 100,0 

 

 

Tabela 11. Distribuição da variável Instituição da titulação de Mestrado (UNIFESP, 2016). 

Instituição do Mestrado Frequência (N=19) Porcentagem (%) 

UNIFESP 10 52,6 

USP 8 42,1 

UFSCAR 1 5,3 



44 

 

Total 19 100,0 

 
 

Tabela 12. Distribuição da variável Área do Mestrado (UNIFESP, 2016). 

Área do Mestrado Frequência (N=19) Porcentagem (%) 

Ciências da Reabilitação 2 10,5 

Ciências da Saúde 9 47,3 

Outras  8 42,2 

Total 19 100,0 

 
 

Tabela 13. Distribuição da variável formação em nível de Doutorado (UNIFESP, 2016). 

 Doutorado Frequência (N=67) Porcentagem (%) 

Sim 6 8,9 

Não 61 91,1 

Total 67 100,0 

 
 

Tabela 14. Distribuição da variável Instituição da titulação do Doutorado (UNIFESP, 2016). 

Instituição do Doutorado Frequência (N=6) Porcentagem (%) 

UNIFESP 2 33,3 

USP 3 50,0 

UFSCAR 1 16,7 

Total 6 100,0 

 
 

Tabela 15. Distribuição da variável Área do Doutorado (UNIFESP, 2016). 

Área do Doutorado Frequência (N=6) Porcentagem (%) 

Fisiopatologia experimental 1 16,7 

Ciências 1 16,7 

Fisiopatologia 1 16,7 

Ciências- Educação Física 1 16,7 

Neurociências 1 16,7 

Fisioterapia Uroginecológica 1 16,7 

Total 6 100,0 

 
 

Em relação à análise das assertivas em Escala “tipo Likert”, foram 

discutidas que apresentaram maior distribuição de respostas, maior variabilidade 

nas percepções entre os níveis de concordância e discordância e aquelas com 

porcentagem inferior a 90% entre os níveis de concordo plenamente e inclinado 

a concordar, ou seja, que demonstraram uma unanimidade em relação às 

percepções. 
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De posse dos dados, conforme citamos anteriormente, foi feito um recorte 

temporal correspondendo aos fisioterapeutas graduados antes das mudanças 

curriculares estabelecidas pelas DCN para os cursos de graduação em 

fisioterapia e aqueles que finalizaram a graduação quatro anos após a data de 

promulgação das DCN, o que justifica a escolha pelo ano de 2006, uma vez que 

a hipótese inicial baseava-se na influência da implementação das DCN nos 

cursos de graduação.  

Optamos então por discutir os dados relevantes referentes ao ano de 

formação, com olhar comparativo entre fisioterapeutas graduados antes e depois 

de 2006, considerando a possibilidade de existir percepções diferentes em 

relação ao trabalho em equipe e a prática colaborativa      

 Discutimos também os dados relacionados ao ambiente de trabalho, ou 

seja, o cenário de prática onde o fisioterapeuta exerce seus papéis e funções 

relacionadas às demandas de trabalho.  

 

Análise inferencial 

Para verificar a associação entre o Instrumento de assertivas com as 

variáveis IES da graduação, Universidade Pública/Privada, Ano de Conclusão 

da graduação e Ambiente de trabalho profissional, empregou-se o teste Qui-

quadrado (FELDT, WOODRUFF e SALIH, 1987). Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela a seguir, onde as assertivas que apresentaram 

associações e diferenças estatisticamente significativas (p≤ 0,05) foram 

destacadas em negrito. 
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Tabela 16. Resultado da análise inferencial entre as variáveis Instituição de Ensino Superior da 
graduação, Pública ou Privada, Ano de Conclusão e Ambiente de Trabalho (UNIFESP, 2016). 

 

Assertivas 
 

IES 
 

Universidade pública  
ou privada 

Ano de  
Conclusão 

Ambiente de 
Trabalho 

A1 0,643 0,638 0,999 0,815 
A2 0,718 0,405 0,378 0,729 
A3 0,103 0,510 0,247 0,136 
A4 0,529 0,718 0,999 0,204 
A5 0,926 0,884 0,201 0,212 
A6 0,773 0,860 0,806 0,572 
A7 0,777 0,247 0,227 0,214 
A8 0,194 0,450 0,821 0,740 
A9 0,153 0,003 0,002 0,056 
A10 0,695 0,365 0,781 0,810 
A11 0,273 0,201 0,627 0,198 
A12 0,730 0,999 0,999 0,454 
A13 0,267 0,999 0,999 0,074 
A14 0,925 0,735 0,663 0,046 
A15 0,730 0,999 0,708 0,231 
A16 0,260 0,999 0,140 0,213 
A17 0,999 0,697 0,999 0,144 
A18 0,442 0,440 0,999 0,638 
A19 0,780 0,999 0,832 0,054 
A20 0,103 0,245 0,388 0,885 
A21 0,111 0,277 0,580 0,007 
A22 0,453 0,262 0,372 0,605 
A23 0,646 0,999 0,716 0,691 
A24 0,766 0,767 0,230 0,999 
A25 0,020 0,515 0,999 0,999 
A26 0,599 0,481 0,453 0,230 
A27 0,127 0,858 0,321 0,729 

 

Segundo a análise inferencial, as assertivas A9, A14, A21 e A25 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas (p≤ 0,05). Sendo que a 

assertiva A9 apresentou diferença tanto no que concerne à Universidade onde 

concluiu a graduação, quanto ao ano de graduação e também no que diz respeito 

ao ambiente de trabalho, enquanto que a A14 e a A21 apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas somente quanto ao ambiente de trabalho. 

A A25 apresentou diferença em relação aos formados na UNIFESP e em 

outras IES. Como a maioria dos respondentes constituiu-se de egressos da 

UNIFESP, ou seja, profissionais que receberam uma formação direcionada para 
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o trabalho em equipe e para a prática colaborativa, pode ser que a atuação 

desses profissionais exerça alguma influência sobre o ambiente de trabalho e o 

modo dos profissionais atuarem junto às demandas de saúde, no sentido de 

mudar as atitudes da força de trabalho. 

 

Consistência Interna do instrumento 

A análise de consistência interna do instrumento foi realizada utilizando o 

Alpha de Cronbach para as assertivas em Escala “tipo Likert” sem excluir 

nenhuma assertiva (CRONBACH,1951). O resultado está apresentado na tabela 

17.  

Tabela 17: Resultado do cálculo do Alpha de Cronbach para as assertivas em Escala “tipo 
Likert” (UNIFESP, 2016). 

 

Alpha de 
Cronbach 

Intervalo de 
confiança 

0,83 0,78 0,88 

 

Na escala o resultado foi de um Alpha de Cronbach = 0,83, ou seja, dentro 

do intervalo de confiança que vai de 0,78 a 0,88.  

 

Médias das assertivas em relação às zonas de conforto, alerta e perigo 

As 27 assertivas foram analisadas em relação ao conteúdo de seus 

enunciados, gerando o Quadro 1. 

Quadro 1. Caracterização das Dimensões a partir da análise de conteúdo das Assertivas. 

(UNIFESP, 2016). 

DIMENSÕES ASSERTIVAS 

Dimensão 1 – Trabalho em equipe e Prática Colaborativa 

 
Esta dimensão busca apreender a percepção dos profissionais a 

respeito da compreensão do Trabalho em equipe e da Prática 
Colaborativa. 

 

 
1, 2, 3, 4, 5,  

9, 10, 13, 14, 17, 
20, 21 e 27 

Dimensão 2 - Identidade Profissional 
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Esta dimensão busca apreender a percepção das fronteiras 

profissionais. 
 

 
15, 18 e 19 

Dimensão 3 – Desenvolvimento de Habilidades e Competências para Práticas 
Colaborativas. 

Esta dimensão busca apreender a percepção dos profissionais a 
respeito do desenvolvimento de Habilidades e Competências para 

práticas colaborativas. 

 
6, 7, 11, 23, 24 e 25 

Dimensão 4 – Atenção Centrada no Paciente 

 
Esta dimensão busca apreender a percepção dos profissionais a 

respeito da compreensão da atenção centrada no paciente.  
 

 
8, 12, 16, 22 e 26 

 

A Figura 1 apresenta as médias gerais para cada uma das assertivas, 

apresentadas em cores diferentes para cada uma das Dimensões e sinalizadas 

em relação à zona de conforto (3,00 a 4,00) que indica êxito na formação e 

manutenção, zona de alerta (2,00 a 2,99) que indica necessidade de 

aprimoramento na formação; e zona de perigo (1,00 a 1,99) que indica 

necessidades imediatas de mudanças (ROSSIT, BATISTA e BATISTA, 2014; 

PEREGO, 2015). 
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Figura 1. Médias gerais para cada uma das assertivas, apresentadas em cores diferentes para cada uma das Dimensões e sinalizadas em relação à zona 

de conforto (3,00 a 4,00), zona de alerta (2,99 a 2,00) e zona de perigo (1,99 a 1,00), (UNIFESP, 2016).
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Os dados da Figura 1 indicam que a média de todas as assertivas está na 

zona de conforto. Destaca-se que embora muitos profissionais,  participantes da 

pesquisa, não tenham recebido a formação inicial na perspectiva do trabalho em 

equipe e da prática colaborativa, pode-se inferir que os cenários de prática 

profissional podem se configurar como espaço promissor para mudanças de 

percepção, identificação de necessidades de atitude e aprendizagem 

compartilhada, quer pela necessidade de ações coletivas, quer pela 

oportunidade de educação permanente e até mesmo, pela convivência com 

profissionais formados na perspectiva descrita. Releva-se que 40,3% da amostra 

foi constituída por egressos da UNIFESP, que têm seus princípios formativos 

pautados no trabalho em equipe, na integralidade no cuidado, na atenção 

centrada no paciente e na prática colaborativa desde o início da graduação, uma 

vez que já oferece formação interprofissional.  

 

Distribuição conjunta das assertivas em relação ao ano de conclusão da 

graduação 

A Tabela 18 apresenta os resultados em relação ao ano de conclusão da 

graduação - Antes de 2006 ou Depois de 2006. As abreviaturas correspondem 

ao nível de concordância e discordância: Concordo Plenamente (CP), Inclinado 

a Concordar (IC), Inclinado a Discordar (ID) e Discordo Plenamente (DP).  

Destaca-se que do total de participantes (67), 23 respondentes (34,3%) 

graduaram-se antes de 2006 e 44 (65,7%) graduaram-se depois de 2006. 

 

 

Tabela 18. Distribuição conjunta das respostas às assertivas segundo o ano de formação, 
Antes de 2006 ou Depois de 2006 (UNIFESP, 2016). 
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Assertivas 2006 CP IC ID DP 

n % n % n % n % 

A1 -Resolutividade na saúde Total 63 94,03 4 5,97 0 0,00 0 0,00 

Antes 22 95,65 1 4,35 0 0,00 0 0,00 

Depois 41 93,18 3 6,82 0 0,00 0 0,00 

A2 - Profissional colaborativo Total 54 80,60 12 17,91 1 1,49 0 0,00 

Antes 19 82,61 3 13,04 1 4,35 0 0,00 

Depois 35 79,55 9 20,45 0 0,00 0 0,00 

A3 - Definição Trabalho em 
equipe 

Total 52 77,61 13 19,40 2 2,99 0 0,00 

Antes 16 69,57 7 30,43 0 0,00 0 0,00 

Depois 36 81,82 6 13,64 2 4,55 0 0,00 

A4 - A educação para a 
prática interprofissional 

Total 52 77,61 14 20,90 1 1,49 0 0,00 

Antes 18 78,26 5 21,74 0 0,00 0 0,00 

Depois 34 77,27 9 20,45 1 2,27 0 0,00 

A5 - Metas de tratamento Total 2 2,99 14 20,90 24 35,82 27 40,30 

Antes 1 4,35 2 8,70 11 47,83 9 39,13 

Depois 1 2,27 12 27,27 13 29,55 18 40,91 

A6 - Durante o processo de 
formação profissional 
desenvolvi competências... 

Total 25 37,31 33 49,25 7 10,45 2 2,99 

Antes 9 39,13 10 43,48 3 13,04 1 4,35 

Depois 16 36,36 23 52,27 4 9,09 1 2,27 

A7 - A prática colaborativa é 
efetiva... 

Total 51 76,12 16 23,88 0 0,00 0 0,00 

Antes 20 86,96 3 13,04 0 0,00 0 0,00 

Depois 31 70,45 13 29,55 0 0,00 0 0,00 

A8 – Trabalhar em equipe 
proporciona auto-avaliação do 
meu trabalho... 

Total 44 65,67 21 31,34 1 1,49 1 1,49 

Antes 17 73,91 6 26,09 0 0,00 0 0,00 

Depois 27 61,36 15 34,09 1 2,27 1 2,27 

A9 - A função dos 
profissionais de saúde é apoio 
aos médicos 

Total 1 1,49 4 5,97 18 26,87 44 65,67 

Antes 0 0,00 4 17,39 9 39,13 10 43,48 

Depois 1 2,27 0 0,00 9 20,45 1 77,27 

A10 - Interesse para o 
trabalho em equipe 

Total 35 52,24 24 35,82 4 5,97 4 5,97 

Antes 13 56,52 7 30,43 2 8,70 1 4,35 

Depois 22 50,00 17 38,64 2 4,55 3 6,82 

A11 - Relacionamento 
interpessoal e boa 
comunicação 

Total 32 47,76 20 29,85 11 16,42 4 5,97 

Antes 13 56,52 7 30,43 2 8,70 1 4,35 

Depois 19 43,18 13 29,55 9 20,45 3 6,82 

A12 - Equipes 
interprofissionais... 
abordagens abrangentes... 

Total 58 86,57 9 13,43 0 0,00 0 0,00 

Antes 20 86,96 3 13,04 0 0,00 0 0,00 

Depois 38 86,36 6 13,64 0 0,00 0 0,00 

A13 - Trabalhar em equipe 
colabora para o meu 
aprimoramento  

Total 64 95,52 3 4,48 0 0,00 0 0,00 

Antes 22 95,65 1 4,35 0 0,00 0 0,00 

Depois 42 95,45 2 4,55 0 0,00 0 0,00 

A14 - Existem mecanismos 
que aperfeiçoam a prática 
colaborativa... 

Total 39 58,21 23 34,33 5 7,46 0 0,00 

Antes 15 65,22 7 30,43 1 4,35 0 0,00 

Depois 24 54,55 16 36,36 4 9,09 0 0,00 

A15 - A aprendizagem 
compartilhada... trabalho 
melhor em equipe 

Total 58 86,57 9 13,43 0 0,00 0 0,00 

Antes 21 91,30 2 8,70 0 0,00 0 0,00 

Depois 37 84,09 7 15,91 0 0,00 0 0,00 

A16 - Equipe colaborativa... 
melhoria nos resultados de 
saúde 

Total 50 74,63 17 25,37 0 0,00 0 0,00 

Antes 20 86,96 3 13,04 0 0,00 0 0,00 

Depois 30 68,18 14 31,82 0 0,00 0 0,00 

A17 - Aprendizagem 
compartilhada e compreender 
problemas clínicos 

Total 60 89,55 7 10,45 0 0,00 0 0,00 

Antes 21 91,30 2 8,70 0 0,00 0 0,00 

Depois 39 88,64 5 11,36 0 0,00 0 0,00 

A18 - Ambiente 
compartilhado... comunicação 
e barreiras ... 

Total 43 64,18 19 28,36 5 7,46 0 0,00 

Antes 15 65,22 6 26,09 2 8,70 0 0,00 

Depois 28 63,64 13 29,55 3 6,82 0 0,00 

A19 - Pensar positivamente 
sobre outros profissionais 

Total 42 62,69 21 31,34 4 5,97 0 0,00 

Antes 14 60,87 7 30,43 2 8,70 0 0,00 
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Depois 28 63,64 14 31,82 2 4,55 0 0,00 

A20 - Entender como 
trabalhar de forma 
interprofissional... 

Total 42 62,69 17 25,37 8 11,94 0 0,00 

Antes 15 65,22 7 30,43 1 4,35 0 0,00 

Depois 27 61,36 10 22,73 7 15,91 0 0,00 

A21 - Mudar as atitudes da 
força de trabalho 

Total 47 70,15 20 29,85 0 0,00 0 0,00 

Antes 15 65,22 8 34,78 0 0,00 0 0,00 

Depois 32 72,73 12 27,27 0 0,00 0 0,00 

A22 - Trabalho em equipe e 
segurança do paciente 

Total 50 74,63 12 17,91 4 5,97 1 1,49 

Antes 15 65,22 5 21,74 2 8,70 1 4,35 

Depois 35 79,55 7 15,91 2 4,55 0 0,00 

A23 - Profissionais de saúde 
preparados para a prática 

Total 48 71,64 18 26,87 1 1,49 0 0,00 

Antes 18 78,26 5 21,74 0 0,00 0 0,00 

Depois 30 68,18 13 29,55 1 2,27 0 0,00 

A24 - Decidir sobre metas 
comuns 

Total 52 77,61 15 22,39 0 0,00 0 0,00 

Antes 20 86,96 3 13,04 0 0,00 0 0,00 

Depois 32 72,73 12 27,27 0 0,00 0 0,00 

A25 – Comunicação com 
pacientes e profissionais 

Total 55 82,09 12 17,91 0 0,00 0 0,00 

Antes 19 82,61 4 17,39 0 0,00 0 0,00 

Depois 36 81,82 8 18,18 0 0,00 0 0,00 

A26 - Resolução das 
demandas de saúde 

Total 55 82,09 11 16,42 1 1,49 0 0,00 

Antes 19 82,61 3 13,04 1 4,35 0 0,00 

Depois 36 81,82 8 18,18 0 0,00 0 0,00 

A27 - Educação 
interprofissional e a prática 
colaborativa maximizam 
pontes fortes 

Total 52 77,61 14 20,90 1 1,49 0 0,00 

Antes 16 69,57 7 30,43 0 0,00 0 0,00 

Depois 
36 81,82 7 15,91 1 2,27 0 0,00 

 

Ao relacionar as respostas dos fisioterapeutas graduados antes de 2006 

e depois de 2006 observa-se que, em 20 assertivas (A1, A2, A3, A4, A7, A8, 

A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A21, A23, A24, A25, A26 e A27) foram 

obtidos níveis de concordância superior a 90% entre os participantes, entendida 

como a somatória das porcentagens de CP e IC. Com essas porcentagens 

entende-se que não foram observadas diferenças entre a percepção dos 

fisioterapeutas relacionadas ao ano de formação. Essas assertivas tratam dos 

seguintes temas: (1) A prática colaborativa fortalece os sistemas de saúde e 

promove a melhoria dos resultados na saúde; (2) Um profissional de saúde 

“colaborativo preparado para a prática” é aquele que aprendeu como trabalhar 

em uma equipe interprofissional, tem competência para este fim e para 

responder às necessidades de saúde locais; (3) O trabalho em equipe pressupõe 

integração e envolvimento de vários profissionais de formação e especialidades 
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diferentes; (4) A educação para a prática interprofissional promove o respeito 

entre os profissionais de saúde, elimina estereótipos prejudiciais e evoca a 

prática da ética centrada no paciente; (7) A prática colaborativa é efetiva quando 

há oportunidade para a tomada de decisão compartilhada e para reuniões de 

equipe; (8) Trabalhar em equipe proporciona autoavaliação do meu trabalho, 

melhor compreensão das demandas do paciente e auxilia-me a desenvolver 

capacidade de liderança; (12) Equipes interprofissionais são capazes de 

apresentar uma abordagem mais abrangente na promoção, prevenção, 

reabilitação e no gerenciamento de condições crônicas de saúde; (13) Trabalhar 

em equipe colabora para o meu aprimoramento profissional, na medida em que 

me permite conhecer o trabalho de outros profissionais, (14) Existem 

mecanismos que aperfeiçoam a prática colaborativa: práticas gerenciais de 

apoio, a decisão de mudar a cultura e as atitudes dos profissionais, a vontade de 

atualizar e renovar a formação; (15) A aprendizagem compartilhada durante a 

prática profissional ajudará a tornar-me um profissional que trabalha melhor em 

equipe; (16) Após ser tratado por uma equipe colaborativa, os pacientes relatam 

maior grau de satisfação, melhor aceitação da assistência prestada e melhoria 

de resultados de saúde; (17) Aprendizagem compartilhada com outros 

estudantes/profissionais da área da saúde aumenta minha capacidade de 

compreender problemas clínicos; (18)  O ambiente de trabalho compartilhado 

favorece a boa comunicação e elimina barreiras para a colaboração eficaz; (19) 

A aprendizagem compartilhada me ajuda a pensar positivamente sobre outros 

profissionais; (21) É necessário mudar a forma como os profissionais de saúde 

interagem, negociam e trabalham uns com os outros para mudar as atitudes da 

força de trabalho, transformando as experiências dos profissionais e 
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beneficiando a comunidade; (23) Profissionais de saúde preparados para o 

trabalho em equipe possuem habilidades para colocar em prática o 

conhecimento interprofissional e o fazem com respeito aos valores e crenças de 

seus colegas; (24) Para que um trabalho em equipe seja efetivo é necessário 

que os profissionais de saúde possam decidir sobre metas comuns e planos de 

gerenciamento para pacientes, balanceando tarefas individuais e 

compartilhadas; (25) A aprendizagem compartilhada com 

estudantes/profissionais de saúde ajuda a me comunicar melhor com os 

pacientes e outros profissionais; (26) Se estudantes/profissionais de saúde 

trabalhassem juntos, os pacientes seriam beneficiados na resolução das suas 

demandas de saúde; (27) A educação interprofissional e a prática colaborativa 

maximizam os pontos fortes e as habilidades dos profissionais de saúde, 

permitindo que atuem em sua máxima capacidade. 

              Ao relacionar as respostas com o ano de formação do fisioterapeuta 

observa-se que as assertivas A5, A6, A9, A10, A11, A20 e A22 tiveram 

porcentagem de respostas abaixo de 90% em relação aos níveis de 

concordância (CP e IC). Sendo que as assertivas A5, A9, A10 e A20 estão 

relacionadas à Dimensão 1; as assertivas A6 e A11 estão relacionadas à 

Dimensão 3 e a assertiva A22 está relacionada à Dimensão 4. Ressalta-se que 

nenhuma assertiva relacionada à Dimensão 2 (Identidade Profissional) obteve 

índice para discussão. 

 Quadro 2. Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 1 relacionadas ao ano de formação 

(UNIFESP, 2016). 

 

DIMENSÃO 1: TRABALHO EM EQUIPE E PRÁTICA COLABORATIVA 

Assertiva A5 (Negativa): “Prefiro definir sozinho quais são as metas de tratamento 

para meu paciente”. 

86,96% X 70,46% 

 Reconhecimento à autonomia do profissional 



55 

 

Assertiva A9 (Negativa): “A função dos profissionais de saúde é principalmente apoio 

aos médicos”: 

77,78% X 97,96% 

Depois de 2006: Maior reconhecimento da importância do trabalho em equipe 

Assertiva A10: “Gostaria de ter a oportunidade trabalhar em projetos, em pequenos 

grupos, com estudantes/profissionais da área da saúde”:  

 

82,61% X 88,63% 

 Semelhante resistência ao trabalho em equipe 

Assertiva A20: “Ao entender como trabalhar de forma interprofissional, os 

profissionais estão prontos para trabalhar como membros da equipe de prática 

colaborativa”:  

95,65 X 84,09% 

Ainda que o aprendizado esteja presente, isso não garante que será 

vivenciado no cenário de prática 

 

Na Dimensão 1, a assertiva A5 (“Prefiro definir sozinho quais são as metas 

de tratamento para meu paciente”) é uma assertiva negativa, o que significa que 

a resposta esperada era discordo plenamente, refletindo o reconhecimento da 

importância do trabalho em equipe. Observa-se que ambos os grupos 

apresentaram discordância abaixo de 90% o que pode indicar que alguns 

respondentes tenham interpretado esta assertiva como um reconhecimento à 

autonomia de definição das metas de tratamento como prerrogativa do 

embasamento e da função do profissional. 

A assertiva A9 (“A função dos profissionais de saúde é principalmente 

apoio aos médicos”), é uma assertiva negativa, o que significa que os níveis de 

discordância indicariam o reconhecimento da importância do trabalho em equipe. 

Nesta assertiva observa-se uma diferença de percepção entre os fisioterapeutas 

formados antes e depois de 2006.  Chama a atenção que entre os fisioterapeutas 

formados antes de 2006, a soma dos níveis de discordância (DP e ID) foi de 

77,78% enquanto que entre os formados depois de 2006 foi de 97,96%. O que 
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parece indicar que entre os formados depois de 2006 há um maior 

reconhecimento da importância do trabalho em equipe. 

Na assertiva A10 (“Gostaria de ter a oportunidade trabalhar em projetos, 

em pequenos grupos, com estudantes/profissionais da área da saúde”), ambos 

os grupos apresentaram concordância abaixo de 90%, ou seja, há percepções 

semelhantes entre os formados antes e depois de 2006, o que parece indicar 

que a opinião em relação a este tema ainda não está bem consolidada entre os 

participantes, podendo até sugerir certa resistência a esta modalidade de 

trabalho em equipe. 

           Na assertiva A20 (“Ao entender como trabalhar de forma interprofissional, 

os profissionais estão prontos para trabalhar como membros da equipe de 

prática colaborativa”), os fisioterapeutas formados antes de 2006 apresentaram 

concordância acima de 90%, enquanto que, entre os formados depois de 2006 

a concordância encontra-se abaixo de 90%. Este resultado parece indicar que, 

na percepção dos profissionais formados após 2006, ainda que o aprendizado 

esteja presente, isso não garante que ele será implementado e/ou vivenciado no 

cenário de prática.  

Quadro 3. Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 3 relacionadas ao ano de formação 

(UNIFESP, 2016). 

 

DIMENSÃO 3: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

PARA PRÁTICAS COLABORATIVAS 

Assertiva A6: “Durante o processo de formação profissional desenvolvi competências 

como comunicação, liderança, tomada de decisão que auxiliaram no meu preparo 

para trabalhar em equipe”:  

 

82,61% X 88,63% 

Índices de ambos os grupos ainda apontam para despreparo 

Assertiva A11: “Na minha prática profissional, trabalho vinculado a uma equipe onde 

há bom relacionamento interpessoal e boa comunicação”: 

86,95% X 72,73% 

Ainda presentes as dificuldades de comunicação 



57 

 

Na Dimensão 3, na assertiva A6 (“Durante o processo de formação 

profissional desenvolvi competências como comunicação, liderança, tomada de 

decisão que auxiliaram no meu preparo para trabalhar em equipe”), o que se 

observa é que ambos os grupos têm concordância abaixo de 90%, sendo que 

entre os formados antes de 2006 o conjunto entre CP e IC soma 82,61% 

enquanto que entre os formados depois de 2006, este conjunto soma 88,63%. 

Estes índices parecem indicar semelhante percepção de “ despreparo” durante 

a formação profissional refletindo que, mesmo entre os formados depois de 

2006, ainda há uma lacuna quanto ao desenvolvimento de competências para o 

trabalho em equipe. 

Na assertiva A11 (“Na minha prática profissional, trabalho vinculado a 

uma equipe onde há bom relacionamento interpessoal e boa comunicação”) 

obteve-se a concordância de 86,95% para os formados antes de 2006 e 72,73% 

para os formados após 2006. O que parece indicar que, em ambos os grupos, 

ainda podem ser observadas dificuldades no cenário de prática no que diz 

respeito à comunicação e relações interpessoais, competências consideradas 

imprescindíveis para o trabalho em equipe e a prática colaborativa.  

Conforme apontado por Peduzzi et al. (2015) temos que estar atentos às 

resistências impostas pelos próprios profissionais e/ou pela rotina de trabalho 

das equipes de saúde e afirma que o trabalho em equipe avançou mais como 

recomendação nos cenários de formação do que propriamente como uma ação 

efetiva nas práticas de saúde. 

Quadro 4. Resumo da assertiva discutidas na Dimensão 4 relacionadas ao ano de formação 

(UNIFESP, 2016). 

 

DIMENSÃO 4: ATENÇÃO CENTRADA NO PACIENTE 

Assertiva A22: “Durante o processo de formação profissional pude experimentar o 

trabalho em equipe e percebi sua importância para a segurança do paciente”. 
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86,96% X 95,46% 

 Mais vivências de trabalho em equipe depois de 2006 

 

         Na Dimensão 4, na assertiva A22 (“Durante o processo de formação 

profissional pude experimentar o trabalho em equipe e percebi sua importância 

para a segurança do paciente”), o que se observa é que entre os fisioterapeutas 

formados antes de 2006, há concordância de 86,96% e entre os formados após 

2006 a concordância é de 95,46%. Estes resultados parecem indicar que os 

profissionais formados depois de 2006 tiveram em sua formação mais vivências 

de trabalho em equipe. 

 

Distribuição conjunta das assertivas em relação ao ambiente de trabalho 

Ao relacionar as respostas com o ambiente de trabalho dos 

fisioterapeutas observa-se que em 20 assertivas (A1, A2, A3, A4, A7, A8, A12, 

A13, A14, A15, A16, A17, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26 e A27) foram 

obtidos níveis de concordância superior a 90% entre os participantes, entendida 

como a somatória das porcentagens de CP e IC. Com essas porcentagens 

entende-se que não foram observadas diferenças entre a percepção dos 

fisioterapeutas relacionadas ao ambiente de trabalho.  

Ao relacionar as respostas com o ambiente de trabalho nas assertivas A5, 

A9 e A10 (Dimensão 1), A18 e A19 (Dimensão 2) e A6 e A11 (Dimensão 3), 

observam-se diferenças de percepção quando os fisioterapeutas estão inseridos 

em ambientes de trabalho constituídos por profissionais de diversas áreas de 

formação, onde há a necessidade de trabalhar em equipe com diferentes 

profissionais, como ocorre nos Institutos de Reabilitação, Hospitais e Unidades 

Básicas de Saúde, em relação aos que trabalham em ambientes próprios de 
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modo independente, como ocorre nas modalidades de atendimento clínico, 

atividade docente ou em atendimento domiciliar, os quais parecem não favorecer 

a oportunidade do trabalho conjunto. Ressalta-se que nenhuma assertiva 

relacionada à Dimensão 4 (Atenção Centrada no Paciente) obteve índice para 

discussão. 

Quadro 5. Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 1 relacionadas ao ambiente de 

trabalho (UNIFESP, 2016). 

 

DIMENSÃO 1: TRABALHO EM EQUIPE E PRÁTICA COLABORATIVA 

Assertiva A5 (Negativa): “Prefiro definir sozinho quais são as metas de tratamento 

para meu paciente”. 

81,82% X 76,92% 

Ambiente coletivo: maior reconhecimento 

Autonomia para definir metas como função de cada profissional 

Assertiva A9 (Negativa): “A função dos profissionais de saúde é principalmente apoio 

aos médicos”: 

100% X 84,61% 

Instituição: Reconhecimento do trabalho em equipe 

Outros cenários: Visão do profissional? Constatação das vivências? 

Assertiva A10: “Gostaria de ter a oportunidade trabalhar em projetos, em pequenos 

grupos, com estudantes/profissionais da área da saúde”:  

 

81,82% X 84,61% 

Ambos os grupos: concordância abaixo de 90% 

Não reconhecimento da importância do trabalho em equipe 

 

Na Dimensão 1, a assertiva A5 (“Prefiro definir sozinho quais são as metas 

de tratamento para meu paciente”), uma assertiva negativa, mostra que os 

fisioterapeutas que têm como cenário de prática Instituto de Reabilitação, 

Hospital ou Unidade Básica de Saúde apresentaram porcentagem de 

discordância de 81,82% e os que atuam em ambientes clínicos, docência e 

domicílio apresentaram discordância de 76,92%. O que pode indicar que o 

ambiente coletivo propicia maior reconhecimento da importância do trabalho em 

equipe, da tomada de decisões e definição de planos comuns de intervenção, 

tendo o paciente como o centro da atenção. Por outro lado, é possível que alguns 
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respondentes tenham interpretado esta assertiva com um olhar dirigido ao 

reconhecimento da autonomia para definir as metas de tratamento como uma 

prerrogativa do embasamento e da função da cada profissional. 

Na assertiva A9 (“A função dos profissionais de saúde é principalmente 

apoio aos médicos”) a resposta esperada era discordo plenamente, pois isso 

refletiria a estruturação da equipe com a horizontalização das relações e não 

com a centralidade na função do médico. Para os fisioterapeutas que trabalham 

em trabalham em Instituto de Reabilitação, Hospital e Unidade Básica de Saúde 

obteve-se 100% de discordância, o que pode indicar que já vivenciam cenários 

de prática onde há a percepção de que um profissional dependa do outro para a 

integralidade no cuidado (Araújo e Rocha, 2007). Entre os que atuam em 

ambientes clínicos, docência e domicílio mais de 15% ainda concordam que sua 

principal função é apoio aos médicos, o que pode demonstrar que ainda há 

influência do modelo hospitalocêntrico, centrado na patologia e na figura do 

profissional da medicina (OTENIO et al. 2008). Isto talvez reflita que o fato de 

atuarem em cenários de prática onde a interação com outros profissionais pode 

não existir, estes profissionais sintam-se mais “submetidos” à hierarquia do 

“saber médico (até mesmo no aspecto da indicação de pacientes), o que pode 

retratar uma “constatação” do que acontece nos cenários de prática, mas não 

necessariamente a “visão” do profissional. 

Na assertiva A10 (“Gostaria de ter a oportunidade de trabalhar em 

projetos, em pequenos grupos, com estudantes/profissionais da área da saúde”), 

observa-se um índice de concordância de 81,82% para os fisioterapeutas que 

trabalham em Instituto de Reabilitação, Hospital e Unidade Básica de Saúde e 

84,51% para os que atuam em ambientes clínicos, docência e domicílio. Para 
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ambos os grupos parece que não se evidencia a importância de ter a 

possibilidade de poder compartilhar com seus pares as tomadas de decisões e 

planejamentos de intervenção para os pacientes, o que pode indicar que ainda 

há a necessidade de enfatizar durante a formação o quanto a integralidade no 

cuidado pode gerar benefícios tanto para o paciente quanto para a resolutividade 

da assistência (OMS, 2010).  

Quadro 6. Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 2 relacionadas ao ambiente de 

trabalho (UNIFESP, 2016). 

 

DIMENSÃO 2: IDENTIDADE PROFISSIONAL 

Assertiva A18: “O ambiente de trabalho compartilhado favorece a boa comunicação 

e elimina barreiras para a colaboração eficaz” 

 

90,91% X 84,62 

Parece que a dificuldade de comunicação acontece em todos os níveis: 

análise qualitativa 

Assertiva A19: “A aprendizagem compartilhada me ajuda a pensar positivamente 

sobre outros profissionais” 

 

95,46% X 76,92% 

Instituição: proximidade de outros profissionais favorece o trabalho em equipe 

e a valorização do outro 

 

Na Dimensão 2, a assertiva A18 (“O ambiente de trabalho compartilhado 

favorece a boa comunicação e elimina barreiras para a colaboração eficaz”), 

mostra que entre os fisioterapeutas que trabalham em trabalham em Instituto de 

Reabilitação, Hospital e Unidade Básica de Saúde há concordância em 90,91% 

dos respondentes; e, para aqueles que trabalham em ambientes clínicos, 

docência e domicílio há a concordância de 84,62%, o que pode sinalizar que a 

dificuldade de comunicação acontece em todos os ambientes de trabalho, com 

maior dificuldade para aqueles que trabalham nos espaços clínicos e 

domiciliares.  
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Na assertiva A19 (“A aprendizagem compartilhada me ajuda a pensar 

positivamente sobre outros profissionais”) houve um índice de concordância de 

95,46% para os fisioterapeutas que trabalham em trabalham em Instituto de 

Reabilitação, Hospital e Unidade Básica de Saúde e de 76,92% para os que 

trabalham em clínica, docência e domicílio. Os resultados parecem indicar que 

a “distância física” entre os profissionais pode afetar a percepção que os 

fisioterapeutas têm em relação aos outros profissionais. Em contrapartida, para 

aqueles que trabalham em ambientes institucionais, parece que a proximidade 

com outros profissionais favorece o trabalho em equipe e a valorização do outro 

como importante para a efetividade do trabalho conjunto e o respeito aos colegas 

de trabalho e às outras profissões. 

Quadro 7. Resumo das assertivas discutidas na Dimensão 3 relacionadas ao ambiente de 

trabalho (UNIFESP, 2016). 

 

DIMENSÃO 3: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

PARA PRÁTICAS COLABORATIVAS 

Assertiva A6: “Durante o processo de formação profissional desenvolvi competências 

como comunicação, liderança, tomada de decisão que auxiliaram no meu preparo 

para trabalhar em equipe”:  

 

22,73% X 53,85% 

 Mais “cuidado” ao relatar que desenvolveram as competências? 

Sentem mais a necessidade deste preparo? 

Assertiva A11: “Na minha prática profissional, trabalho vinculado a uma equipe onde 

há bom relacionamento interpessoal e boa comunicação”: 

 

86,36% X 69,23% 

Ambos os grupos: dificuldades de comunicação 

(pior em ambientes clínicos e atividades docentes) 

 

Na Dimensão 3, a assertiva A6 (“Durante o processo de formação 

profissional desenvolvi competências como comunicação, liderança, tomada de 

decisão que auxiliaram no meu preparo para trabalhar em equipe”) mostra um 

índice abaixo de 90% de concordância para os profissionais que trabalham em 
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Instituto de Reabilitação, Hospital e Unidade Básica de Saúde (86,37%) e 

92,31% para aqueles que atuam em ambientes clínicos, docência e domicílio. 

Porém, chama a atenção que entre os fisioterapeutas que trabalham em 

ambientes institucionais, apenas 22,73% afirmam concordar plenamente que 

receberam em sua formação preparo em tais competências. O que parece 

indicar que estes profissionais têm mais “cuidado” ao relatar que desenvolveram 

tais competências que os tornaram preparados para o trabalho em equipe em 

relação aos que trabalham em clínica, docência e domicílio ou ambos (53,85%). 

Isto pode refletir que efetivamente tiveram um preparo insuficiente ou ainda que, 

no cenário de prática onde estão inseridos, existe maior complexidade de casos, 

o que demanda a necessidade do trabalho coletivo e que, ao mesmo tempo, 

tenham a percepção destas dificuldades para que este trabalho ocorra de forma 

efetiva e resolutiva. 

Na assertiva A11 (“Na minha prática profissional, trabalho vinculado a 

uma equipe onde há bom relacionamento interpessoal e boa comunicação”) 

houve 86,36% de concordância para os fisioterapeutas que trabalham em 

Instituto de Reabilitação, Hospital e Unidade Básica de Saúde, e, 69,23% para 

os que atuam em ambientes clínicos, docência e domicílio. Aqui parece ficar 

claro que o ambiente de trabalho pode ser um diferencial em relação às 

oportunidades de relações interpessoais e de comunicação, o que parece 

sinalizar que a competência da comunicação é a que possibilitaria maior 

aproximação entre os profissionais e poderia aumentar a resolutividade e a 

qualidade da atenção à saúde. O que este resultado também parece indicar é 

que, nos ambientes institucionais talvez a necessidade de interação entre os 

profissionais seja mais evidenciada no sentido de beneficiar os pacientes. Porém 
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para ambos os grupos, o índice de concordância ficou abaixo de 90% o que pode 

sinalizar que os entraves para comunicação eficaz ainda necessitam ser 

abordados e solucionados.  

 

Análise qualitativa das questões abertas 

 As questões abertas do instrumento relacionadas ao detalhamento do 

ambiente de trabalho do fisioterapeuta, às competências consideradas 

relevantes para o trabalho em equipe e às sugestões para a implementação e/ou 

aprimoramento do trabalho em equipe no ambiente da prática profissional 

possibilitaram a análise de conteúdo na modalidade temática. 

          Segundo Minayo (2010) e Franco (2005), a análise categorial temática 

funciona em etapas, com desmembramento do texto em unidades e em 

categorias para reagrupamento analítico posterior. Os títulos das categorias 

foram estabelecidos tomando-se por base os relatos dos participantes conforme 

Mendes (2007), que propõe a criação do nome com base nos conteúdos e com 

um certo refinamento gramatical de forma.  

           As três questões abertas receberam análise de conteúdo na modalidade 

temática a partir dos núcleos direcionadores: “Especificidades do ambiente de 

trabalho profissional”, “Competências relevantes para facilitar o trabalho em equipe” e 

“Sugestões para implantação e/ou aperfeiçoamento do trabalho em equipe no seu 

ambiente de trabalho”. 

A partir da leitura e releitura dos relatos foi possível identificar as UC e 

UR,  seguidas  da  categorização  e  subcategorização  dos  relatos  e percepções  

expressas. 

Quadro 8: Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador “Especificidades do 

ambiente de trabalho profissional”, obtidas a partir dos 67 relatos (UNIFESP, 2016). 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

1- Trabalho em equipe (40 UR) 1a. Atuação em equipe  

1b. Respeito a outros profissionais 

1c. Coordenação de equipe de profissionais 

1d. Desafios e dificuldades para atuar em 

equipe no mundo do trabalho 

2- Prática Colaborativa (11 UR) 2a. Ações Compartilhadas 

2b. Atenção Centrada no Paciente 

3- Atenção à saúde (45UR) 3a. Pública no território (comunidade) 

3b. Privada individual e domiciliar 

3c. Atenção centrada na especificidade 

profissional (trabalham sozinhos) 

3d. Reducionismo do olhar uniprofissional 

4- Formação de Profissionais de 

Saúde (9 UR) 

4a. Formação Profissional Inicial 

4b. Educação Permanente/ Continuada 

5- Necessidade de interação com 

outros profissionais (16 UR) 

5a.  Discussão de casos 

5b.  Reconhecimento da especificidade do 

colega de trabalho  

 

           A primeira categoria que surgiu foi “Trabalho em equipe” (40 UR), com 

as seguintes subcategorias:  

Atuação em equipe 

“ Atuo na Atenção Básica à Saúde numa UBS com equipes 

multidisciplinares - Equipes de Saúde da Família (ESF) e os 

profissionais que compõem o NASF...” (UR4, S3) 

 “...  É de fundamental importância a ajuda de um assistente de 

enfermagem. Procuro ter uma boa relação com esses profissionais, 

para assim, facilitar também meu trabalho”. (UR96, S65) 

 

Respeito a outros profissionais 

“ Respeito entre equipe multidisciplinar” (UR13, S6)   

 “... convívio profissional é de ótima qualidade” (UR99, S63) 

 “Uma ‘educação dos profissionais’, sem a hierarquia de uma profissão 
ser mais relevante que a outra” (UR76, S66)  

“ Que os profissionais se respeitem mais. Cada um tem a sua 

importância” (UR38, S34) 

Coordenação de equipe de profissionais 

“... Supervisão da equipe de fisioterapia” (UR3, S2) 

“ Sou coordenadora de equipe na APAE, atendemos crianças ...” 
(UR20, S12) 
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“ Coordeno uma equipe de 25 profissionais de diferentes áreas da 
saúde e educação no Ambulatório Transdisciplinar de Cuidados 
Integrativos para pacientes com doença neuromuscular e seus 
familiares e ou cuidadores para a promoção de saúde” (UR84, S52) 

 

Desafios e dificuldades para atuar em equipe no mundo do trabalho 

“ ... no mercado de trabalho, percebo essa dificuldade em trabalhar em 

equipe pela distância física dos profissionais, porém noto 

principalmente a parceria entre fisioterapeutas e médicos na indicação 

de pacientes” (UR27, S15) 

“... o acesso ao médico somente quando algum atleta se machuca” 

(UR62, S40) 

“ A depender do setor hospitalar, há a tentativa das discussões de caso 

em grupos multiprofissionais, mas na maioria das vezes os 

profissionais trabalham de forma independente” (UR31, S19) 

“Mais diálogo entre os profissionais de saúde, respeito igualitário a 

todos os profissionais da equipe, reconhecimento da importância de 

todas as áreas” (UR33, S30) 

 

Segundo Araújo e Rocha (2007) a viabilidade do trabalho em equipe está 

atrelada à uma relação interativa não só entre os profissionais, mas também 

entre saberes, práticas, interesses e necessidades que representam a 

possibilidade do novo no trabalho em equipe estabelecendo um "campo de 

produção do cuidado" comum a todos. Através do trabalho em equipe constrói-

se a possibilidade de estruturação, organização e aproveitamento das 

habilidades individuais com vistas à eficiência, de forma que o compartilhamento 

do planejamento, a divisão de tarefas e a necessidade de cooperação e 

colaboração possibilita uma visão mais global e coletiva do trabalho para 

alcançar objetivos comuns.  

Para Araújo e Rocha (2007), 

[...] a importância do diálogo na busca do consenso constitui elemento 
imprescindível para o bom desenvolvimento do trabalho em equipe. Isso 
aponta à possibilidade do desenvolvimento de uma prática comunicativa. 
O trabalho em equipe "provoca" a escuta do outro. O que pressupõe o 
estabelecimento de um canal de comunicação [...] (p.463) 
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Nesta categoria apareceram relatos sobre as dificuldades enfrentadas no 

cotidiano dos cenários de prática e algumas possibilidades de trabalho em 

equipe que já são uma realidade, notadamente no SUS. Chama a atenção que 

nas configurações positivas apareça o respeito e a comunicação como 

competências valorizadas e fundamentais para o trabalho em equipe e que 

apareçam as mesmas competências como entraves para a atuação em equipe 

no mundo do trabalho. 

A segunda categoria que surgiu foi nomeada de Prática Colaborativa (11 

UR), com as seguintes subcategorias:  

Ações Compartilhadas 

“... Participo de reuniões em equipe, realizo projetos terapêuticos de 

casos relevantes, bem como consultas individuais e compartilhadas 

com as equipes, visitas domiciliares individuais e compartilhadas ...” 

(UR5, S3) 

“Trabalho multidisciplinar através de reuniões semanais ... cada 

profissional descreve relato individual dos participantes de um 

programa de reabilitação profissional destinado a pessoas com 

deficiências múltiplas, sobre avaliação, desenvolvimento na área 

específica e futuras intervenções a serem realizadas pelos 

profissionais em consonância com outros profissionais e permissão 

hierárquica para essas ações. “ (UR89, S61) 

“Os fisioterapeutas atendem os pacientes em parceria com os 

médicos, fono, equipe de enfermagem” (UR36, S21) 

“ O processo de trabalho na COVISA é realizado por equipe 

multiprofissional cuja função principal são as ações de fiscalização, 

monitoramento e orientação de serviços de saúde e de interesse à 

saúde do município” (UR57, S33) 

“Em nosso ambiente de trabalho já atuamos em equipe 

transdisciplinar” (UR60, S52) 

 

Atenção centrada no paciente 

“Atendimento domiciliar com base no que o paciente necessita para 

realizar suas atividades diárias”. (UR19, S11) 
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“ Ocorrem reuniões multiprofissionais onde são discutidos pontos 

importantes no tratamento de cada paciente e cada profissão levanta 

suas metas e objetivos ”. (UR23, S14) 

“... Diálogo entre profissionais para que o trabalho seja executado da 

melhor maneira e que seja mais proveitosa pelo paciente”. (UR14, 

S11) 

 

Um dos focos das mudanças curriculares na formação de profissionais da 

área da saúde é o modelo de atenção centrado no usuário. Porém, na integração 

ensino-serviço, os estudantes em formação e docentes estão inseridos em 

cenários onde o ensino clínico ainda é privilegiado, especialmente em hospitais, 

dentro do modelo biomédico. (ALBUQUERQUE, et al., 2008). 

Segundo a OMS (2010), a prática colaborativa é efetiva quando há 

oportunidades para a tomada de decisão compartilhada e para reuniões de 

equipe de rotina. Dessa forma, “os profissionais de saúde podem decidir sobre 

metas comuns e planos de gerenciamento de pacientes, balancear tarefas 

individuais e compartilhadas e negociar recursos compartilhados” (p. 29).  

O documento da OMS (2010) sugere que, para uma boa cultura de 

trabalho, devem ser estabelecidos: sistemas e processos de informação 

estruturados, estratégias de comunicação efetivas, políticas para resolução de 

conflitos e diálogo frequente entre a equipe e os membros da comunidade. Neste 

sentido, a colaboração ocorre quando “dois ou mais indivíduos com diferentes 

experiências profissionais e habilidades complementares interagem para criar 

uma compreensão compartilhada a qual nenhum deles teria chegado sozinho” 

(p.36). 

Araújo e Rocha (2007) destacam que a “ação interdisciplinar pressupõe a 

possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro, 
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ambos sendo transformados para a intervenção na realidade em que estão 

inseridos” (p.456). 

Como cultura de trabalho, a prática colaborativa foi citada por alguns 

profissionais já como uma realidade nos cenários de prática, embora em poucas 

citações, se comparada a outras categorias. Segundo os relatos, o trabalho em 

equipe parece mais prevalente que a prática colaborativa; nos levando a crer 

que, mesmo com equipes constituídas por vários profissionais, cada profissional 

continua atuando de forma independente.  Parece que a mudança de paradigma, 

colocando o paciente como centro das ações, ainda é um desafio para os 

profissionais da saúde indicando que o modelo biomédico ainda atua fortemente 

no sentido de definir as formas de abordar o processo saúde-doença. 

A terceira categoria que surgiu foi “Atenção à saúde” (45 UR), com as 

seguintes subcategorias:  

Pública no território (comunidade) 

“ ... Indicação de Próteses, órteses e meios auxiliares; realizo grupos 

de práticas corporais e educativos abertos à população da UBS 

(Grupo de Dor Crônica, Grupo de Coluna, Grupo de Tai Chi Pai Lin e 

Grupo de 3ª Idade...” (UR8, S3) 

“ Trabalho na clínica da prefeitura de Santos ...” (UR35, S20) 

 

Privada Individual e domiciliar 

  “ Atendo em clínica e/ou domicílio...” (UR10, S4) 

                           “ Trabalho como autônoma com pacientes home care” (UR60, S36) 

                   “ Trabalho com home care e atendimento em consultório particular ” 

(UR82, S50) 

 

Atenção centrada na especificidade profissional (trabalham sozinhos) 

“ Tratamento de pacientes de ortopedia e traumatologia” (UR12, S5) 

 “ ... na residência em oncologia, [...] o trabalho acontecia da seguinte 

forma: cada profissional da fisioterapia lia os casos e exames dos 

pacientes e ia atender [...] o caso do paciente era discutido com outro 

profissional, somente quando era necessário”. (UR28, S16) 
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Reducionismo do olhar uniprofissional 

 “ A depender do setor hospitalar, há a tentativa das discussões de 

caso em grupos multiprofissionais, mas na maioria das vezes os 

profissionais trabalham de forma independente”. (UR34, S19) 

“ Fazemos uma avaliação inicial do cliente, montamos um plano de 

trabalho e realizamos os exercícios, progredindo a dificuldade”. 

(UR55, S32) 

“ São atendimentos individuais e com apenas um profissional”. (UR64, 

S38) 

Para Silva e da ROS (2007) e Ceccim e Feuerwerker (2004), os 

profissionais da área da saúde devem participar ativamente da construção do 

SUS, propondo ações no modelo de atenção integral à saúde. No entanto, 

questionam que se essa prática não for contemplada durante a formação 

acadêmica, os profissionais continuarão atuando em atividades curativas e 

reabilitadoras, predominantemente. Além disso, consideram como fundamental 

para a resolutividade das necessidades de saúde de indivíduos e populações, o 

reconhecimento das limitações de ações uniprofissionais.  

Segundo Araújo e Galimbertti (2013), a interprofissionalidade é uma 

resposta às práticas de saúde fragmentadas, onde o foco passa a ser as 

necessidades do usuário, da família e da comunidade a partir das práticas de 

profissionais de diferentes disciplinas e que, no sentido de dar suporte ao 

serviço, também depende da interação entre gestores e profissionais.  

O que chama a atenção nos relatos é uma prática que, quando vinculada 

ao SUS, parece estar mais comprometida com o trabalho em equipe e a atenção 

centrada no paciente. Porém, as práticas fragmentadas em saúde ainda são uma 

realidade em muitos serviços, principalmente na rede privada e na assistência 

individualizada que ainda permanece baseada no modelo biomédico. 

A quarta categoria que surgiu foi “Formação de Profissionais de 

Saúde” (9 UR), com as seguintes subcategorias: 
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Formação profissional inicial 

 “ Na faculdade estudamos em equipe multiprofissional, porém a 

prática era apenas com a mesma profissão, a não ser nas matérias 

sobre o trabalho em saúde” (UR25, S15) 

“... Coordeno o curso de fisioterapia da Universidade Ibirapuera” 

(UR11, S4) 

 

Educação Permanente/ Continuada 

 “ Trabalho na clínica da prefeitura de Santos onde está a universidade 

que faço doutorado ...”         (UR36, S20) 

“... capacito e troco experiência constantemente com a ESF, a equipe 

NASF e a população sobre questões pertinentes à minha profissão”. 

(UR9, S3) 

 

Segundo Mitre et al. (2008), Silva e Da ROS (2007), Medeiros, Pivetta e 

Mayer (2013) a formação profissional em saúde, encontra-se atualmente diante 

do desafio de construir conhecimento a partir de métodos inovadores, 

desenvolvendo competências necessárias às demandas da população, 

entrelaçando interdependência, transdisciplinaridade e construção de redes de 

mudanças sociais, visando formar mais do que profissionais; formar cidadãos 

inseridos num contexto histórico, atuando com ética, perpassando os limites do 

tecnicismo.  

Peduzzi (2013) afirma que oportunidades de EIP contribuem para formar 

profissionais de saúde melhor preparados para a atuação em equipe, de tal 

maneira que a colaboração e o reconhecimento da interdependência das áreas 

predominem diante da competição e fragmentação.  

A OMS (2010) afirma que a educação interprofissional efetiva depende de 

currículos que façam a ligação entre as atividades de aprendizado, os resultados 

esperados e uma avaliação do que foi aprendido. E ressalta que os resultados 

de aprendizado bem fundamentados pressupõem que os estudantes “ precisam 
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saber: o que fazer (isto é, conhecimento); como aplicar o conhecimento (isto é, 

habilidades); e quando usar as habilidades em um planejamento ético adequado 

utilizando seu conhecimento (isto é, atitudes e comportamento)” (p.25). 

 A educação interprofissional tem seus princípios aplicáveis tanto na 

graduação das diferentes profissões de saúde quanto na educação permanente 

para a formação de profissionais pertencentes a uma equipe de trabalho. Para 

Barr (1998), a EIP é uma proposta onde profissões aprendem juntas sobre o 

trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada uma, na melhoria da 

qualidade no cuidado ao paciente.  

Batista (2012) afirma que a EIP forma para o interprofissionalismo a partir 

de pressupostos como a discussão de papéis profissionais, o compromisso na 

solução de problemas e a negociação na tomada de decisão que são 

características marcantes do trabalho de equipe. Nesse processo de formação 

são fundamentais a valorização da história das diferentes áreas profissionais, a 

consideração do outro como parceiro legítimo na construção de conhecimentos; 

o respeito às diferenças num movimento de busca, diálogo, desafio, 

comprometimento e responsabilidade. Neste contexto, a EIP possibilita o 

desenvolvimento de competências comuns a todas as profissões, competências 

específicas de cada área profissional e competências colaborativas, ou seja, o 

respeito às especificidades de cada profissão, o planejamento participativo, o 

exercício da tolerância e a negociação.  

Nesta categoria nos chamou a atenção que há poucos relatos que 

explicitam a percepção da necessidade de formação para o trabalho 

interprofissional durante a formação inicial e poucas oportunidades de troca de 

saberes em educação permanente e/ou continuada em seus cenários de prática. 
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  A quinta categoria que surgiu foi “Necessidade de interação com outros 

profissionais” (16 UR), com as seguintes subcategorias:  

Discussão de casos 

“ ... boa relação com as demais áreas profissionais”. (UR1, S1) 

“ Discussões de rotina em equipe multiprofissional e interprofissional”. 

(UR46, S25) 

“... discussão com demais fisioterapeutas e médicos”. (UR106, S67) 

 

Reconhecimento da especificidade do colega de trabalho 

“... realizo encaminhamentos para tratamentos de fisioterapia - 

atenção secundária ...” (UR7, S3) 

 “ ... dependendo da necessidade do paciente posso encaminhá-lo 

para outro profissional na clínica”. (UR29, S17) 

“... atendo pacientes ambulatoriais e em casos de indicação de órtese 

encaminhamos para os TOs; e, nos casos de disfagia, disfonia e 

disartria o encaminhamos para as fonos”. (UR37, S21) 

“... Atendo e tento contato com o médico. Sempre oriento que procure 

outros profissionais que possam acrescentar e melhorar a saúde do 

paciente”. (UR53, S30)       

 

Destaco aqui um único relato que fez referência à colaboração dos 

familiares/cuidadores e que, devido à sua relevância, considero importante sua 

citação:  

“... é possível discutir os casos constantemente e boa participação dos 

pais/ responsáveis durante o processo de reabilitação”. (UR2, S1) 

 

Otenio et al. (2008), falando sobre o trabalho em equipe: para que o 

profissional tome a decisão de  

“mudar ou incorporar novos valores à sua prática e conceitos, é 
necessário o contato com os desconfortos experimentados no 
cotidiano do trabalho e a percepção de que a maneira vigente de 
fazer ou de pensar é insuficiente ou insatisfatória para dar conta 
dos desafios do trabalho. [...] A reflexão sobre as práticas vividas 
é que podem produzir o contato com o desconforto e, depois, a 
disposição para produzir mudanças na prática (p.143). 
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  Nesta categoria, os relatos parecem indicar o reconhecimento da 

importância de outros profissionais constituindo uma equipe, mostram também 

a preocupação com a atenção à saúde de forma integral e sentem-se “seguros” 

ao encaminhar o paciente a um colega de trabalho que possa dar continuidade 

e complementar o tratamento através da especificidade de outra área 

profissional. Entretanto, todo este sistema parece estar acontecendo de forma 

desarticulada, persistindo condutas ainda fragmentadas, sem haver 

interprofissionalidade e sem a oportunidade de negociação coletiva e vivências 

compartilhadas. 

Quadro 9: Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador “Competências 

relevantes para facilitar o trabalho em equipe”, obtidas a partir dos 67 relatos (UNIFESP, 

2016). 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1. Conhecimentos (66 UR) 1a. Comunicação: troca de saberes 

1b. Domínio de conhecimentos específicos/ 

conteúdo 

1c. Formação interprofissional 

1d.  Conhecimento de outras profissões 

1e. Desconhecimento do trabalho em equipe 

2. Habilidades (15 UR) 2a. Percepção de fronteiras profissionais 

2b. Gestão como competência 

2c. Relacionamento interpessoal 

3. Atitudes (64 UR) 3a. Escuta qualificada  

3b. Empatia 

3c. Ética 

3d. Respeito  

3e. Comunicação 

 

A primeira categoria que surgiu foi “Conhecimentos” (68UR), com as 

seguintes subcategorias:  

Comunicação: troca de saberes 

“ Compartilhar informações, ser boa ouvinte, não "invadir" as demais 

áreas querendo passar por cima do colega de trabalho, estar aberta a 

sugestões ...” (UR1, S1) 

“... Diálogo entre profissionais para que o trabalho seja executado da 

melhor maneira e que seja mais proveitosa pelo paciente” (UR14, S11) 



75 

 

“... Discussão de casos é fundamental, pois cada profissional mostra 

seu ponto de vista a partir do mesmo caso”. (UR64, S46)  

“ Comunicação, discussões de casos, avaliação ampla (aspectos de 

saúde, econômicos, sociais) ”. (UR30, S23) 

 

Domínio de conhecimentos específicos/ conteúdo 

“ Conhecimento técnico, específico de cada área é essencial”. (UR15, 
S12)   
 
“ Apresentação de seminários, eventos multidisciplinares”. (UR11, S8)
  
 “Valorizo o conhecimento técnico-científico”. (UR27, S20) 
 

Formação interprofissional 

  “... acredito que o trabalho em equipe seria mais fácil e eficaz se 

durante meu período de estágio profissional fossem solicitadas 

condutas multiprofissionais e estimulando o trabalho em equipe - o que 

traria uma visão mais prática e uma excelente demonstração e 

experiência de como realizar esse trabalho”. (UR34, S26) 

 “ Formação com matérias que incluam outras profissões inclusive 

para o desenvolvimento de planos terapêuticos”. (UR17, S14) 

 “ Minha formação acadêmica foi multiprofissional, vivenciamos o 

trabalho em equipe desde o primeiro ano e acredito ser a melhor 

maneira”. (UR63, S46) 

 

Conhecimento de outras profissões 

 “ ... conhecimento sobre a atuação de outros profissionais com que 

se trabalha”. (UR23, S18) 

 “ Conhecimento de outras profissões pertencentes a equipe (quem 

faz parte da equipe, quais as áreas que atuam, como atuam para 

chegar ao objetivo...” (UR39, S30) 

“ Maior embasamento nas outras áreas da saúde para melhor indicar 

o trabalho dos outros profissionais, respeitando-os e melhorando 

também nossa conduta”. (UR85, S65) 

 

Desconhecimento do trabalho em equipe 

 “ Pouco aprendi na minha graduação sobre a atuação do trabalho em 

equipe”. (UR4, S2) 

“Acredito que durante a graduação de todos os profissionais seja 

necessário disciplinas gerais que nivelem o conhecimento teórico 
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básico e que ao final da mesma seja necessário um novo trabalho que 

objetive o estímulo ao trabalho em equipe...” (UR33, S26) 

 

          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 

resultar em reações positivas dos estudantes no que concerne às suas 

experiências interprofissionais. Tais estudos pontuam mudanças positivas nas 

percepções/atitudes com relação a opiniões de outros grupos profissionais, o 

que significa, maior entendimento dos papeis e responsabilidades de outros 

profissionais. E mostra também benefícios na atenção ao paciente e nos 

resultados das práticas de saúde. Outra questão relevante diz respeito ao 

incremento nos conhecimentos a respeito da visão da colaboração 

interprofissional com o desenvolvimento de habilidades de 

colaboração/comunicação. 

Silva e Da ROS (2007) afirmam que 

“Para inserir-se no contexto da formação e da atenção básica, a 
competência do fisioterapeuta precisa ir além da boa técnica; é 
preciso estar sensível às necessidades e às circunstâncias de 
vida das famílias envolvidas e dos colegas de trabalho e embora 
o próprio mercado de trabalho esteja mudando na direção de um 
trabalho integrador, isso não significa somente buscar equipes 
com profissionais de diversas áreas, integrados, acenando para 
uma perspectiva que atualmente está sendo chamada de 
interdisciplinaridade. Deve-se considerar que a intervenção não 
depende da atuação de somente um profissional, mas da 
flexibilidade dos atores sociais envolvidos. O treinamento 
participativo de toda a equipe de saúde é basilar para que possa 
haver integração das ações e troca de experiências; logo, a 
educação em saúde é peça chave para as melhorias na saúde da 
população” (p.1675). 

 

          Na categoria Conhecimentos, entendidos como os “saberes da profissão”, 

nos relatos dos profissionais encontram-se reflexões explicitando a necessidade 

de formação interprofissional, de vivências conjuntas entre as diversas 
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profissões da área da saúde e de mais informações a respeito da atuação dos 

demais profissionais no sentido de favorecer o trabalho em equipe.  

A segunda categoria que surgiu foi “Habilidades” (15UR), com as 

seguintes subcategorias:  

Percepção de fronteiras profissionais 

“...    Compartilhar informações, ser boa ouvinte, não "invadir" as 

demais áreas querendo passar por cima do colega de trabalho, estar 

aberta a sugestões”. (UR1, S1) 

“ ... diminuição da hegemonia do poder do profissional médico sobre 

os outros atuantes da equipe. O trabalho em equipe só será possível 

com esta mudança de paradigma, pois enquanto TODOS os outros 

profissionais forem considerados "subalternos" em relação ao saber 

médico, isso será IMPOSSÍVEL”. (UR45, S33) 

 “ Interdisciplinaridade, sem dúvida. Conhecer o trabalho do colega. 

Entender o paciente como um todo e ter ciência de que muitas vezes 

apenas os conhecimentos técnicos de um único profissional não é 

suficiente para abranger a complexidade da demanda”. (UR29, S22) 

 

Gestão como competência 

“ Gestão” (UR10, S7) 

“ Gerenciamento, liderança” (UR13, S10) 

 

Relacionamento interpessoal 

 “ Relacionamento interpessoal” (UR26, S20) 

“ ... respeito, relacionamento interpessoal” (UR82, S62) 

“ Dinâmicas em grupo” (UR83, S63) 

 

Otenio et al. (2008) afirmam que o médico ainda é o elemento central de 

estruturação do processo assistencial institucional em saúde e que os 

profissionais da área da saúde ainda estão subordinados às decisões médicas, 

ou seja, executam atividades delegadas. Inseridos neste contexto, não têm 

autonomia nem mesmo para exercer o que lhes é facultado como competência 
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profissional, tendendo a cristalizar a identidade profissional de forma reativa, pois 

sentem-se compelidos a desconfiar do outro e a se defender da concorrência 

alheia, apegando-se à identidade de seu núcleo de especialidade, o que dificulta 

a abertura para a interação em espaços interdisciplinares.  

Este modelo contradiz os princípios e diretrizes do SUS e pode gerar 

insatisfação nos profissionais e ineficiência no atendimento. O rompimento deste 

paradigma depende essencialmente de condutas administrativas centrais ou 

locais.  

 Na categoria “Habilidades” - o “saber fazer” - os fisioterapeutas citam o 

embasamento teórico mais apurado como primordial. Além disso, os relatos 

expressam as dificuldades encontradas nos cenários de prática quanto à 

delimitação das fronteiras profissionais e pontuam quão importante é o respeito  

às competências de cada profissional e como as relações interpessoais 

influenciam nesta questão. 

A terceira categoria que surgiu foi “Atitudes” (66UR), com as seguintes 

subcategorias:  

Escuta qualificada  

 “ O gostar de cuidar do outro, saber ouvir...” (UR3, S3) 

 “ Escuta do paciente” (UR41, S30) 

 “ Capacidade de diálogo; saber escutar; pró atividade, capacidade de   

se colocar no lugar do outro” (UR53, S40) 

“ Saber ouvir, colocar-se no lugar do outro, humildade e vontade de 

aprender com os outros”.  (UR64, S47) 

 

Empatia 

“ Diálogo e empatia” (UR75, S57) 

 “... e poder ampliar o olhar em relação ao paciente e sua realidade...” 

(UR5, S3) 
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 “ Conceitos sobre transdisciplinaridade, empatia, respeito, equidade, 

espírito cooperativo, transparência, alteridade” (UR69, S52) 

 

Ética 

“ Noções de ética, de trabalho em equipe, biossegurança, 

conhecimento da atuação de outros profissionais de saúde” (UR77, 

S59)   

“ Generosidade e ética profissional” (UR6, S3)   

“ Ética, respeito, comunicação” (UR7, S4) 

“ Conhecimento sobre ética e pesquisa ” (UR37, S28)  

 

Respeito  

 “ Respeito, colaboração” (UR9, S6) 

“ Conhecimento sobre a atuação de outros profissionais com que se 

trabalha, respeito, companheirismo” (UR23, S18) 

“Que os profissionais se respeitem mais. Cada um tem a sua 

importância” (UR49, S34) 

 

Comunicação 

“ Companheirismo, comunicação, escuta” (UR28, S21) 

“... Boa comunicação (saber ouvir e se expressar de forma 

satisfatória)” (UR80, S61)   

“Comunicação, respeito” (UR31, S24) 

“...  Diálogo entre profissionais para que o trabalho seja executado da 

melhor maneira e que seja mais proveitosa pelo paciente” (UR14, S11) 

 “ Diálogo entre os profissionais (isso é muito importante e 

sinceramente, fora do ambiente acadêmico, de um hospital escola, é 

muito difícil de ocorrer) ” (UR40, S30) 

 

Freire (1996) apresenta uma reflexão sobre o desenvolvimento das 

atitudes 

“ [...] Deve fazer parte de nossa formação discutir quais são estas 
qualidades indispensáveis, mesmo sabendo que elas precisam 
ser criadas por nós, em nossa prática [...] É preciso que saibamos 
que certas qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito 
aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto pela 
vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência 
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na luta [...] a prática não se faz apenas com ciência e técnica. 
Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que 
a escuta não se pode dar” (p. 45). 
 
 

Na categoria Atitudes - o “saber ser” - destaca-se a subcategoria 

comunicação que ora aparece como uma atitude, ora aparece como essencial 

na troca de saberes. Em diferentes momentos, vários relatos relatam as 

dificuldades de comunicação como entraves a serem superados no sentido de 

favorecer o trabalho em equipe.  

Outro aspecto relevante está na interface entre o respeito, a empatia e a 

escuta qualificada. As percepções contidas nos relatos parecem indicar que, 

conhecer a atuação de outros profissionais favorece o respeito ao trabalho um 

do outro e possibilita maior “abertura” para ouvir o outro profissional. Nesse 

contexto é que surgem oportunidades para vivenciarem o trabalho em equipe e 

a prática colaborativa. 

Quadro 10: Categorias e Subcategorias emergentes do núcleo direcionador “Sugestões para 

implantação e/ou aperfeiçoamento do trabalho em equipe no seu ambiente de trabalho” 

obtidas a partir dos 67 relatos (UNIFESP, 2016). 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS 

1. Horizontalização das relações de 

trabalho (24 UR) 

1a. Tomadas de decisão conjuntas 

1b. Valorização de cada profissional 

1c. Conhecimento da atuação de outros 

profissionais 

2. Compartilhamento contínuo das 

ações (31 UR) 

2a. Reuniões de equipe 

2b.Comunicação 

3. Prática colaborativa (31 UR) 3a. Respeito e colaboração 

3b. Compartilhamento de saberes 

3c. Atenção Centrada no Paciente 

3d. Formação Interprofissional 

4. Demandas para o trabalho (23 UR) 4a. Reconfigurações no ambiente de 

trabalho  

4b. Pesquisa como formação para o 

trabalho 

4c. Disposição para aprender 

4d. Educação permanente/ Continuada 
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A primeira categoria que surgiu foi “Horizontalização das relações de 

trabalho” (24 UR), com as seguintes subcategorias:  

Tomadas de decisão conjuntas 

 “ Discussão diária sobre os casos com a equipe interdisciplinar” (UR2, 

S2) 

 “ Maior comunicação de alguns profissionais nas decisões de 

tratamento” (UR48, S43) 

 “ Tomadas de decisão conjuntas” (UR41, S37) 

 

Valorização de cada profissional  

“ Sugeriria um maior envolvimento e conhecimento da atuação de 
cada profissional, entre os profissionais envolvidos. Ser sabedor da 
atuação do outro e conhecer os fluxos do seu trabalho, a carga e as 
intensas cobranças que o trabalho de cada um demanda, é muito 
importante para a valorização de cada um e entre cada um para a 
ampliação e compartilhamento do saber... em prol da resolutibilidade 
no tratamento e do vínculo com o paciente” (UR3, S3) 

“ Mais respeito e valorização dos profissionais não médicos” (UR17, 
S16) 

“ A teoria da residência profissional preza o trabalho interdisciplinar, 
porém na prática hospitalar ele pouco sai do papel, atendendo a um 
perfil medicalizado marginalizando as outras profissões de saúde” 
(UR21, S19) 

“ Minimização do modelo medicocentrista hegemônico” (UR37, S33) 

“ Uma relação mais horizontalizada entre os fisioterapeutas; assim 
como com os outros profissionais; respeito pelo trabalho de cada 
integrante” (UR45, S40)  

 

Conhecimento da atuação de outros profissionais 

“ Palestras ensinando aos profissionais as devidas áreas de atuação 

de cada. Para se conhecer o trabalho que o outro faz” (UR9, S8) 

 “ Explicar para a equipe o papel de cada profissional e discutir como 

poderá ser a integração” (UR28, S25)  

“ Estar em contato com os profissionais que também atendem a 

paciente, saber quais foram suas recomendações, medicações, 

alimentação” (UR12, S11) 

No processo de construção do trabalho entre diferentes profissionais é 

primordial considerar o papel de cada profissional da equipe, identificando 
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potencialidades e limitações de cada área de atuação, sem julgamento 

hierárquico, caracterizando a horizontalização das relações de trabalho. É um 

processo que visa a integração dos saberes e a articulação das ações que se 

torna possível por meio da comunicação, considerada como a chave para a 

busca de consensos visando a horizontalidade e flexibilidade de diferentes 

poderes. O objetivo final é o exercício do planejamento conjunto de ações e a 

democracia na tomada de decisões, permeadas pela maior autonomia e 

criatividade dos agentes (PORTO et al., 2012; ALMEIDA E MISHIMA, 2001). 

  Nos relatos dos fisioterapeutas, observa-se a percepção de que o modelo 

biomédico ainda está fortemente presente no sentido de definir as formas de 

abordar o processo saúde-doença. Tal fato parece manter uma hierarquização 

que pode gerar tanto a insatisfação dos profissionais, quanto a inquietação 

diante do desrespeito à autonomia no processo de trabalho, situação que 

desfavorece ainda mais o trabalho em equipe e a prática colaborativa. 

A segunda categoria que surgiu foi “Compartilhamento contínuo das 

ações (31 UR), com as seguintes subcategorias:  

Reuniões de equipe 

 “Dinâmicas e debates sobre o indivíduo e como a doença o afeta e 

como tratá-la” (UR62, S53) 

  “Discussões e reuniões periódicas de todos os profissionais, 

incluindo médicos” (UR1, S1) 

 

Comunicação 

 “Maior comunicação entre os profissionais sem hierarquias e 

feedbacks constantes dos pacientes e profissionais” (UR51, S45) 

“Melhora da comunicação entre os diferentes profissionais, menor 

burocracia para efetuar a comunicação” (UR70, S60)   

“Constante abertura para melhorar os canais de comunicação” (UR71, 

S61) 
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“Acredito que seja fundamental o estímulo a reuniões interprofissionais 

que visem tanto a discussão de casos clínicos, condutas, demandas 

pessoais e profissionais individuais e também o estímulo constante a 

um meio seguro e confiável de comunicação entre os profissionais da 

equipe, garantindo que o que for dito não seja criticado, que as 

conversas sejam realizadas com o máximo de respeito, sem qualquer 

tipo de punição e com claras evidências dos resultados positivos das 

reuniões para que isso sirva de estímulo ao trabalho permanente em 

equipe” (UR29, S26) 

 

Nesta categoria, a percepção contida nos relatos dos fisioterapeutas, 

aponta para o compartilhamento das ações, através das reuniões de equipe, e 

para as oportunidades de comunicação como o centro das ações necessárias 

no sentido de favorecer o trabalho em equipe e abordar o processo saúde-

doença com foco no usuário.  

Como terceira categoria surgiu a “Prática colaborativa” (31 UR), com as 

seguintes subcategorias:  

Respeito e colaboração 

“... Paciente que é tratado com profissionais que se valorizam 

mutuamente, acreditam na equipe de saúde, acreditam que possa 

existir bom tratamento no SUS” (UR4, S3) 

 “Melhor compreensão sobre trabalho interdisciplinar, boa vontade, 

colaboração, respeito e ética com a equipe e com os pacientes” 

(UR27, S24) 

“... necessidade de quebra da hierarquia unidirecional, de cima para 

baixo...” (UR73, S47) 

 

Compartilhamento de saberes 

“Estágio prático iniciado logo no primeiro semestre da faculdade” 

(UR58, S50)   

“Maior conhecimento e vivência da parte da fisioterapia pelos      

médicos. (UR66, S58) 

“ sugiro troca de informações com demais profissionais e ainda 

aproximação de estudantes para o crescimento profissional deles e 

nosso maior desempenho para elucidar os casos.” (UR52, S46) 

 

Atenção Centrada no Paciente 
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“Paciente que é tratado por profissionais que se valorizam 

mutuamente, acreditam na equipe de saúde, acreditam que possa 

existir bom tratamento no SUS” (UR4, S3) 

“Aumento do interesse da equipe em resolver os problemas do 

paciente e não simplesmente pensar em forma de obter a alta 

hospitalar, o que é claramente observado nas reuniões 

multidisciplinares” (UR30, S27) 

 

Formação Interprofissional 

“ Que nas faculdades tenha mais interação entre todas as profissões” 

(UR36, S32) 

“... conhecimento da importância do trabalho interprofissional para 

melhora da saúde do paciente” (UR34, S30) 

“... a formação do estudante deveria ser compartilhada com outras 

diferentes áreas para aprender o que cada área específica pode fazer 

para auxiliar o paciente na sua totalidade” (UR19, S17) 

“ Na universidade já trabalhamos com modelo próximo à prática 

compartilhada (interprofissional)...” (UR22, S20) 

 

Agreli, Peduzzi e Silva (2016), afirmam que, ainda que haja a 

conscientização da relevância da prática colaborativa, e baseando-se na 

premissa de que os profissionais queiram trabalhar em equipe para proporcionar 

melhor atenção à saúde, cada um tem seus próprios interesses, e quer manter 

um certo grau de autonomia e independência no trabalho. De forma que a 

negociação e participação no intuito de construir objetivos comuns da equipe 

centrados na atenção às necessidades de saúde dos usuários, é fundamental 

para a colaboração interprofissional. A relevância de construir processos de 

trabalho a partir da atenção centrada no usuário e em suas necessidades de 

saúde pode ser percebida quando o foco dirige-se a um horizonte mais amplo, 

podendo ir além da própria atuação profissional. Este deslocamento em direção 

à prática compartilhada com profissionais de outras áreas é uma mudança que 

está atrelada a uma série de pressupostos da própria prática colaborativa: 
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participação, planejamento e tomada de decisão compartilhada, coordenação e 

compartilhamento de poder, e sobretudo, parceria e participação do usuário. De 

forma que o modelo de atenção centrado no paciente é apontado como 

componente de mudança com potencial para melhorar a qualidade dos cuidados 

à saúde, os resultados clínicos e diminuir os custos, exigindo uma mudança de 

foco das profissões e dos serviços.  

   Nesta categoria, os relatos abordam a importância da formação para o 

trabalho interprofissional, e enfatizam o respeito, o compartilhamento de saberes 

e o conhecimento da atuação de outros profissionais como questões inerentes à 

atenção centrada no paciente. De tal forma que, profissionais que conhecem a 

atuação das demais áreas e entendem as potencialidades e limitações de cada 

uma, podem trazer benefícios ao cuidado com o paciente. Assim, a prática 

colaborativa pode surgir como uma decorrência desta relação interprofissional 

no cotidiano.  

A quarta categoria que surgiu foi “Demandas de trabalho” (23UR), com 

as seguintes subcategorias:  

Reconfigurações no ambiente de trabalho  

“Reuniões periódicas sobre o andamento do setor e da Instituição, 

divisão das tarefas/obrigações, compromisso com o trabalho, 

discussões de casos clínicos, acessibilidade a outros profissionais, 

flexibilização e participação positiva da chefia, canal de críticas e 

sugestões que possam de fato ser consideradas” (UR68, S59) 

“Reuniões conjuntas que discutam a parte científica e condutas dos 

profissionais, assim como o ambiente de trabalho” (UR63, S55) 

“Melhorias nas políticas de saúde, valorização dos profissionais 

envolvidos na reabilitação” (UR49, S44) 

“Colaboração, organogramas e funções definidas...” (UR53, S47) 

“... chefia com boa capacidade de liderança”. (UR55, S47) 

“Diminuição de funções burocráticas e melhoria da estrutura do local 

de trabalho para que as reuniões de equipe pudessem ocorrer” (UR40, 

S36) 
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 “Mais espaço para esse tipo de trabalho e menos cobrança por 

produção individual” (UR44, S39)  

 

Pesquisa como formação para o trabalho 

“Conhecimento sobre ética e pesquisa” (UR37, S28) 

 “ Constante aprimoramento, pesquisa científica para embasamento 

do tratamento oferecido” (UR60, S44) 

“... estímulo para realização de pesquisas científicas (horário 

destinado à realização e desenvolvimento de projetos, financiamento 

de projetos) e desenvolvimento profissional” (UR50, S44) 

 

Disposição para aprender 

“... capacitar e desenvolver grupos de estudo durante reuniões 

multidisciplinares” (UR71, S61) 

“Treinamento e conscientização, incluindo a equipe médica que se 

mostra mais resistente” (UR15, S14) 

 

Educação permanente/ Continuada 

“Educação permanente” (UR42, S37)  

“Programas de incentivo e estímulo ao trabalho em equipe” (UR46, 

S41) 

“ ... cursos preparatórios de capacidades interdisciplinares podiam ser 

desenvolvidos nesses ambiente” (UR23, S20)  

“ ... estímulo para realização de pesquisas científicas (horário 

destinado à realização e desenvolvimento de projetos, financiamento 

de projetos) e desenvolvimento profissional” (UR50, S44) 

 

Albuquerque et al. (2008) afirmam que é preciso um novo perfil de trabalho 

e de trabalhadores. Na busca pela construção de um novo modo de organizar e 

praticar a atenção à saúde, destacam que a formação e a qualificação dos 

profissionais da saúde devem ser pautadas pelas necessidades da população, 

articulando ensino e serviço a fim de transformar as práticas profissionais e a 

própria organização do trabalho. Transformação que pressupõe trabalho em 

equipe, acolhimento dos usuários, produção de vínculo entre eles e as equipes, 
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responsabilização com a saúde individual e coletiva no sentido de atender às 

demandas dos usuários, assim como a resolutividade dos problemas de saúde 

detectados.  

           Schraiber afirmava em 1999 que a ideia de simplesmente alocar no 

mesmo local de trabalho diferentes profissionais não se mostraria 

necessariamente eficaz no que diz respeito à integralidade da atenção, visto que, 

diferentes profissionais de saúde trabalhando lado a lado podiam continuar 

agindo isoladamente ou com duplicidade de ações. Para que a integralidade 

pudesse tornar-se uma realidade seria necessária a articulação e comunicação 

entre os profissionais com o intuito de conectar as diferentes ações de 

assistência.  

         Considerando a relevância dos cenários de prática, a OMS (2010) também 

advertia que o espaço físico, as instalações e a construção podiam melhorar ou 

prejudicar a prática colaborativa numa clínica interprofissional. Recomendou 

então, a organização do espaço físico de tal forma que não reflita hierarquia de 

cargos e que elimine barreiras para a colaboração eficaz, incluindo um espaço 

compartilhado para facilitar a boa comunicação.  

           Araújo e Rocha (2007) afirmam, ao tratar do processo de trabalho em 

equipe na área da saúde, que os conflitos também estão presentes no dia-a-dia 

da equipe. E considera que estes conflitos aparecem por se tratar de um 

processo fundamentado numa inter-relação pessoal intensa, onde as pessoas 

que compõem a equipe têm suas próprias especificidades como: gênero, 

inserção social, tempo e vínculo de trabalho, experiências profissionais e de vida, 

formação e capacitação, visão de mundo, diferenças salariais e, por fim, 

interesses próprios. Importante atentar também para as relações de poder entre 



88 

 

os profissionais que compõem as equipes, considerando que vêm de uma prática 

na qual predomina o poder do nível superior sobre o nível médio, da categoria 

médica sobre as demais, configurando situações de status de algumas 

profissões sobre outras, e levando a posições de liderança na equipe.  

          No que diz respeito à percepção dos fisioterapeutas frente às questões 

relacionadas às demandas de trabalho, parece que as questões burocráticas e 

a rotina de trabalho dos próprios serviços estabelecem uma estrutura rígida, que 

dificulta o acesso a outros profissionais com a falta de oportunidades para 

reflexão e discussão do próprio serviço e das próprias práticas. No entanto, fica 

claro nos relatos que os profissionais sentem essa necessidade de abordar 

aspectos relativos ao aprimoramento das práticas e à construção de novos 

saberes. Os relatos sinalizam que há a percepção de que a troca de saberes e 

o compartilhamento de espaços e práticas pode trazer resultados positivos tanto 

para o paciente quanto para o próprio profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio desta pesquisa buscamos encontrar um horizonte onde a 

formação profissional de fisioterapeutas possa estar em consonância com os 

cenários de prática vislumbrados na atualidade, notadamente no que concerne 

ao modelo de atenção à saúde dado pelas premissas do Sistema Único de 

Saúde vigente no país.  Segundo fundamenta vastamente a literatura, o trabalho 

em equipe e a prática colaborativa são premissas para melhorar a resolutividade 

na atenção à saúde em todos os seus níveis.  

Dentro deste contexto, nosso objetivo foi identificar a percepção de 

fisioterapeutas sobre sua formação profissional para o trabalho em equipe e a 

prática colaborativa. 

Com as respostas obtidas no instrumento aplicado, pudemos identificar 

não apenas as dificuldades enfrentadas no cotidiano profissional dos 

fisioterapeutas para o trabalho em equipe e a prática colaborativa, mas também 

as competências consideradas relevantes para serem desenvolvidas como 

preparação para o trabalho em equipe e a prática colaborativa em sua formação 

profissional. 

A principal dificuldade enfrentada no desenvolvimento da pesquisa foi 

encontrar a melhor forma de acesso às informações, no sentido de possibilitar 

aos profissionais um ambiente virtual convidativo onde pudessem vislumbrar a 

oportunidade de serem ‘ouvidos’ e considerados em suas percepções e valores. 

Neste sentido, pude experimentar a inquietação de pesquisadora aguardando as 

respostas aos convites enviados para responder ao instrumento. 

No que diz respeito aos resultados obtidos, parecem indicar que ainda há 

dificuldades enfrentadas nos cenários de prática quanto ao trabalho em equipe 
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e prática colaborativa, principalmente no que diz respeito à atenção centrada no 

paciente, observando-se que ainda vigora o modelo biomédico centrado na 

doença e na figura do médico e quanto à comunicação entre os profissionais.  

Os resultados também trouxeram contribuições para um maior 

conhecimento a respeito da formação profissional de fisioterapeutas tanto no que 

concerne à atuação em equipe, quanto no sentido de estimular ações 

interprofissionais e identificar possíveis lacunas na formação.  

Na análise quantitativa obtivemos respostas às assertivas que indicaram 

que a formação para o trabalho em equipe e a prática colaborativa durante a 

graduação de fisioterapeutas ainda necessita enfocar aspectos relacionados à 

comunicação eficaz entre os profissionais de saúde e que, competências 

relevantes ainda que sejam vivenciadas no processo de formação não garantem 

que serão evidenciadas nos cenários de prática. 

Em relação às especificidades do ambiente de trabalho profissional, o 

respeito e a comunicação entre os profissionais foram elencados como 

fundamentais para o trabalho em equipe. No entanto, chamou-nos a atenção que 

também tenham aparecido como entraves para a atuação em equipe no mundo 

do trabalho. Outra questão que surgiu nos relatos foi que o trabalho em equipe 

parece ser mais prevalente que a prática colaborativa, ainda prevalecendo as 

práticas fragmentadas em ações uniprofissionais. Parece que a mudança de 

paradigma colocando o paciente como centro das ações, ainda é um desafio 

diante do modelo biomédico ainda vigente. 

  Quando o foco passa a ser as competências e habilidades relevantes 

para facilitar o trabalho em equipe e a prática colaborativa, parece que, mesmo 

estando presentes durante a formação profissional para profissionais formados 
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em instituições com modelos curriculares inovadores, isso não garante que 

serão evidenciadas e vivenciadas nos cenários de prática. Foram elencadas a 

escuta qualificada, a ética, a empatia, o respeito e a comunicação como as 

atitudes mais valorizadas para facilitar o trabalho em equipe e a prática 

colaborativa. Vale lembrar que a comunicação ora aparece como uma atitude, 

ora aparece como essencial na troca de saberes, e é justamente a dificuldade 

de comunicação que aparece como o principal entrave a ser superado no sentido 

de favorecer o trabalho em equipe. Além dos aspectos relacionados à 

comunicação eficaz, foram elencados o desrespeito e a desvalorização do 

trabalho dos vários profissionais da área da saúde como dificuldades 

encontradas no cotidiano profissional no sentido de avançar em direção ao 

trabalho em equipe e à prática colaborativa, e como as relações interpessoais 

influenciam nesta questão. 

As reflexões contidas nos relatos explicitam a importância de um 

embasamento teórico mais apurado e a necessidade de formação 

interprofissional e de vivências conjuntas entre as diversas profissões da área 

da saúde, como primordiais. Aparecendo como aspecto relevante que na 

interface entre o respeito, a empatia e a escuta qualificada, torna-se possível 

conhecer a atuação de outros profissionais, relacionar-se com respeito ao 

trabalho um do outro e “abrir-se” para ouvir o outro profissional, o que propicia 

oportunidades para o trabalho em equipe e a prática colaborativa.  

Quando foi solicitado aos profissionais que sugerissem aspectos 

relevantes para implantação e/ou aperfeiçoamento do trabalho em equipe no seu 

ambiente de trabalho, relatos apontaram a hierarquia entre as várias profissões 
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como um fator que gera desconforto, especialmente quanto ao desrespeito à 

autonomia no processo de trabalho. 

No sentido de favorecer o trabalho em equipe e abordar o processo 

saúde-doença com foco no usuário, os relatos apontaram o compartilhamento 

das ações através das reuniões de equipe e oportunidades de comunicação 

como o centro das ações necessárias nos cenários de prática. Sugerindo que a 

prática colaborativa surge como uma consequência desta relação 

interprofissional no cotidiano. Também apareceram relatos destacando a 

importância da formação para o trabalho interprofissional no sentido de conhecer 

a atuação das demais áreas e entender as potencialidades e limitações de cada 

uma.  

Em relação às demandas de trabalho os fisioterapeutas apontam as 

questões burocráticas e a rotina dos próprios serviços com alta demanda de 

atendimentos, como uma estrutura rígida que dificulta o acesso a outros 

profissionais e escassez de oportunidades tanto para discutir o próprio serviço, 

quanto para abordar aspectos relativos ao aprimoramento das próprias práticas 

e a construção de novos saberes.  

  A partir da percepção contida nos relatos e também das respostas às 

assertivas, construímos o produto final da dissertação contendo propostas de 

educação permanente em saúde na perspectiva do trabalho em equipe e da 

prática colaborativa, através de material educativo a ser disponibilizado com 

acesso eletrônico. 

  Temos no Brasil o delineamento do melhor serviço de saúde do mundo, 

em seus princípios. Falta-nos, entretanto, alinhavar propostas de educação para  
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que os profissionais de saúde (e também da educação) possam desempenhar 

seus papéis dentro de uma equipe coesa e motivada. 

 Vislumbrando uma formação profissional alinhada às novas 

necessidades de atuação na área da saúde onde o trabalho em equipe é 

primordial, as vivências e oportunidades de trocas de saberes entre diferentes 

profissionais de saúde podem favorecer a oferta de uma prestação de 

assistência à população pautada na qualidade e na maior resolutividade de seus 

problemas de saúde. 

 Repensar ações, transformar atitudes e gerar motivações a fim de poder 

suplantar o modelo biomédico ainda vigente, a fim de alcançarmos a atenção 

centrada no paciente e fazendo do conceito ampliado de saúde um eixo de 

transformação através de práticas voltadas para a prevenção e promoção da 

saúde. 
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Anexo A 
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Anexo B 
 
 
 

Carta Convite 

 

Prezado colega, 

 

                 Você está sendo convidado a participar do estudo "Formação 

profissional para o trabalho em equipe e a prática colaborativa: percepção de 

fisioterapeutas", que está sendo desenvolvido pela fisioterapeuta Dulcimar 

Batista Alves, fisioterapeuta e mestranda em Ensino em Ciências da Saúde, 

CEDESS, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), orientado pela Profa. 

Dra. Rosana Rossit. 

                  O estudo tem como objetivo analisar a percepção de fisioterapeutas 

que atuam na recuperação e reabilitação à saúde na cidade de São Paulo, sobre 

sua formação profissional para o trabalho em equipe e a prática colaborativa. 

Para tanto contamos com sua participação que constará em responder a um 

questionário eletrônico, e se for de seu interesse, colaborar também em uma 

entrevista.  

                Caso concorde em colaborar para o desenvolvimento deste estudo, 

click no link abaixo para acessar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e responder o questionário. Você levará no máximo 10 minutos para completá-

lo. 

     

Link de acesso ao questionário no Google forms 
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Anexo C 

 

Instrumento sobre o trabalho em equipe e a prática colaborativa de 

fisioterapeutas 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordo em participar do estudo intitulado: 

Formação profissional para o trabalho em equipe e a prática colaborativa na graduação: 

percepção de fisioterapeutas, que tem como objetivo analisar a percepção de 

fisioterapeutas que atuam na recuperação e reabilitação à saúde na cidade de São 

Paulo sobre sua formação profissional para o trabalho em equipe e a prática 

colaborativa durante a graduação.  

A pesquisa será desenvolvida por Dulcimar Batista Alves, a quem poderei 

contatar/consultar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone: (11) 

994239980, do e-mail: dulcimar.alves@gmail.com ou no endereço: Rua Estado de Israel 

638.  

Em caso de qualquer consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, posso entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP – Rua Botucatu, 

572- 1ºandar – cj.14, tel: 55711062, FAX: 55397162 – email: cepunifesp@unifesp.br 

Fui informado de que a pesquisa é desenvolvida dentro do programa de Mestrado 

Profissional em Ensino em Ciências da Saúde da Unifesp e é orientada pela professora 

Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit. O uso das informações por mim oferecidas 

estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, 

do Ministério da Saúde.  

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de questionário eletrônico e 

entrevista semi-estruturada com gravação em áudio, agendada em dia, horário e local 

de minha preferência. 

O acesso e a análise dos dados coletados serão feitos apenas pela pesquisadora, 

orientadora e estatístico.  

Este termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 

com o Sr(a) e outra conosco. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP).  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, 

descrevendo o estudo “Formação profissional para o trabalho em equipe e a prática 

colaborativa na graduação: percepção de fisioterapeutas”. Discuti com a pesquisadora 

Dulcimar Batista Alves sobre a minha decisão em participar deste estudo, sobre as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. 
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Aceito participar deste estudo com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso 

da pesquisa e estou ciente de que minha participação é isenta de despesas e também 

não receberei nenhum incentivo financeiro. 

Fui informado (a) de que posso me retirar desse estudo a qualquer momento, sem 

sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

*Obrigatória 

 Concordo em participar respondendo ao questionário eletrônico. 

 Caso seja selecionado, concordo em participar da etapa de entrevista também. 

 
Dados de Identificação*Obri 

 

 
 

 
 

 

 

atóriaIdade 

 20 a 30 

 31 a 40 

 41 a 50 

 51 a 60 

 mais de 61 anos 
 
Gênero*Obrigatória 

 Masculino 

 Feminino 
 
Formação Profissional em Fisioterapia*Obri 

 
 

 

 
 

gatóriaInstituição 

 
  
Ano de Conclusão*Obrigatória 

 2002 a 2005 

 2006 a 2010 

 2011 a 2015 

 Antes de 2002 
 
Especialização?*Obrigatória 

 SIM 

 NÃO 
 
Instituição 

 
  
Ano de Conclusão 

 
  
Área da Especialização 
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 Mestrado*Obrigatória 

 SIM 

 NÃO 
 
Instituição 

 
  
Ano de Conclusão 

 
  
Área do Mestrado 

 
  
Doutorado*Obrigatória 

 SIM 

 NÃO 
 
Instituição 

 
  
Ano de Conclusão 

 
  
Área do Doutorado 

 
  
Área de Atuação Profissional*Obrigatória 

 Neurologia 

 Ortopedia 

 Gerontologia 

 Reumatologia 

 Práticas Integrativas 

 Outros:  
 
Experiência Profissional*Obrigatória 

 Instituição de Reabilitação 

 Unidade Básica de Saúde 

 Hospital Geral 

 Hospital Especializado 

 Clínica 

 Outros:  
 
Quais profissionais trabalham com você?*Obr 

 Terapeuta Ocupacional 



105 

 

 Fonoaudiólogo 

 Nutricionista 

 Psicólogo 

 Enfermeiro 

 Educador Físico 

 Assistente Social 

 Médico 

 Outros fisioterapeutas 

 Outros:  
 
 
Descreva brevemente como acontece o trabalho no seu ambiente profissional.*r ia 

 
 
 Quais habilidades você considera relevantes a serem desenvolvidas na sua formação 
profissional e que podem ser úteis para facilitar o trabalho em equipe?*O 

 
  
 

Tendo como referencial a sua prática profissional, 
assinale as assertivas de acordo com o seguinte 
critério: Concordo Plenamente (CP); Inclinado a Concordar (IC); Inclinado a Discordar (ID); e, Discordo Plenamente* 

 CP   IC ID DP 

1. A prática colaborativa fortalece os 
sistemas de saúde e promove a melhoria dos 
resultados na saúde. 

         

2. Um profissional de saúde “colaborativo 
preparado para a prática” é aquele que 
aprendeu como trabalhar em uma equipe 
interprofissional, tem competência para este 
fim e para responder às necessidades de 
saúde locais. 

         

3. O trabalho em equipe pressupõe 
integração e envolvimento de vários 
profissionais de formação e especialidades 
diferentes. 

        

4. A educação para a prática 
interprofissional promove o respeito entre os 
profissionais de saúde, elimina estereótipos 
prejudiciais e evoca a prática da ética centrada 
no paciente. 

      

5. Prefiro definir sozinho quais são as 
metas de tratamento para meu paciente.       

6. Durante o processo de formação 
profissional desenvolvi competências como 
comunicação, liderança, tomada de decisão 
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 CP   IC ID DP 

que auxiliaram no meu preparo para trabalhar 
em equipe.  

7. A prática colaborativa é efetiva quando 
há oportunidade para a tomada de decisão 
compartilhada e para reuniões de equipe. 

    

8. Trabalhar em equipe proporciona 
autoavaliação do meu trabalho, melhor 
compreensão das demandas do paciente e 
auxilia-me a desenvolver capacidade de 
liderança. 

    

9. A função dos profissionais de saúde é 
principalmente apoio aos médicos.     

10. Gostaria de ter a oportunidade 
trabalhar em projetos, em pequenos grupos, 
com estudantes/profissionais da área da 
saúde. 

    

11. Na minha prática profissional, trabalho 
vinculado a uma equipe onde há bom 
relacionamento interpessoal e boa 
comunicação.  

    

12. Equipes interprofissionais são capazes 
de apresentar uma abordagem mais 
abrangente na promoção, prevenção, 
reabilitação e no gerenciamento de condições 
crônicas de saúde. 

    

13. Trabalhar em equipe colabora para o 
meu aprimoramento profissional, na medida 
em que me permite conhecer o trabalho de 
outros profissionais. 

    

14. Existem mecanismos que aperfeiçoam 
a prática colaborativa: práticas gerenciais de 
apoio, a decisão de mudar a cultura e as 
atitudes dos profissionais, a vontade de 
atualizar e renovar a formação. 

    

15. A aprendizagem compartilhada durante 
a prática profissional ajudará a tornar-me um 
profissional que trabalha melhor em equipe. 

    

16. Após ser tratado por uma equipe 
colaborativa, os pacientes relatam maior grau 
de satisfação, melhor aceitação da assistência 
prestada e melhoria de resultados de saúde. 

    

17. Aprendizagem compartilhada com 
outros estudantes/profissionais da área da 
saúde aumenta minha capacidade de 
compreender problemas clínicos. 

    

18. O ambiente de trabalho compartilhado 
favorece a boa comunicação e elimina 
barreiras para a colaboração eficaz. 

    

19. A aprendizagem compartilhada me 
ajuda a pensar positivamente sobre outros 
profissionais. 
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 CP   IC ID DP 

20. Ao entender como trabalhar de forma 
interprofissional, os profissionais estão prontos 
para trabalhar como membros da equipe de 
prática colaborativa. 

    

21. É necessário mudar a forma como os 
profissionais de saúde interagem, negociam e 
trabalham uns com os outros para mudar as 
atitudes da força de trabalho, transformando 
as experiências dos profissionais e 
beneficiando a comunidade. 

    

22. Durante o processo de formação 
profissional pude experimentar o trabalho em 
equipe e percebi sua importância para a 
segurança do paciente. 

    

23. Profissionais de saúde preparados 
para o trabalho em equipe possuem 
habilidades para colocar em prática o 
conhecimento interprofissional e o fazem com 
respeito aos valores e crenças de seus 
colegas. 

    

24. Para que um trabalho em equipe seja 
efetivo é necessário que os profissionais de 
saúde possam decidir sobre metas comuns e 
planos de gerenciamento para pacientes, 
balanceando tarefas individuais e 
compartilhadas. 

    

25. A aprendizagem compartilhada com 
estudantes/profissionais de saúde ajuda a me 
comunicar melhor com os pacientes e outros 
profissionais. 

    

26. Se estudantes/profissionais de saúde 
trabalhassem juntos, os pacientes seriam 
beneficiados na resolução das suas demandas 
de saúde. 

    

27. A educação interprofissional e a prática 
colaborativa maximizam os pontos fortes e as 
habilidades dos profissionais de saúde, 
permitindo que atuem em sua máxima 
capacidade.  

    

 
O que você sugere para a implementação e/ou aperfeiçoamento do trabalho em 
equipe no seu ambiente de trabalho?* 

 
  

Muito grata pela sua colaboração! 
 
Dulcimar B.Alves  
Fisioterapeuta e Mestranda do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da 
Saúde da UNIFESP. 


