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I INTRODUÇÃO  

1.1 Dos resultados da Pesquisa 

Vivenciar os desafios da preceptoria  na Residência Multiprofissional, aliado ao 

desejo de transformar e melhorar o ensino em serviço e na assistência perinatal, 

motivaram a busca por apreender as diversas dimensões do trabalho em equipe 

integrado. 

A pesquisa “Trabalho em equipe na Residência Multiprofissional: a perspectiva 

de preceptores do cuidado perinatal” foi desenvolvida a partir das questões 

norteadoras, as quais conduziram o percurso metodológico na direção do 

mapeamento das trajetórias dos preceptores e da percepção destes quanto ao 

trabalho em equipe, tanto no cuidado perinatal como na Residência Multiprofissional.  

Em 2005, os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde foram 

institucionalizados dentro de um contexto, em que a formação dos profissionais da 

saúde passava por um processo de transformação, fruto da articulação entre os 

Ministérios da Saúde e da Educação. Vislumbrava-se a formação de uma equipe 

multidisciplinar, norteada pelo princípio da integralidade e que estivesse em 

conformidade com o preconizado pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

As Residências Multiprofisisonais em Saúde foram criadas para atender ao princípio 

da integralidade do cuidado e à formação permanente do profissional de Saúde. 

A Residência Multiprofissional em Saúde consiste na formação em nível de pós 

graduação lato sensu. Sua principal característica é o ensino em serviço, com 80% de 

atividades práticas (BRASIL, 2005). 

Para ser considerado um Programa Multiprofissional, deve contemplar no 

mínimo três áreas, com exceção da médica, dentre os seguintes cursos: Biomedicina, 

Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço 

Social e Terapia Ocupacional (BRASIL, 2005).  

O Programa Residência Multiprofissional em Neonatologia, do hospital e 

maternidade escola estudado, possui 16 vagas distribuídas por sete áreas:  

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço 
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Social. Além dos preceptores desses núcleos profissionais, há a colaboração de 

preceptores da área de Terapia Ocupacional.  

Localizado na zona norte do município de São Paulo, o hospital estudado é 

referência para a gestação de alto risco e a saúde da mulher. Realiza cerca de 

600 partos/mês, possui 170 leitos e é considerado hospital de grande porte. Acolhe 

as gestantes de alto risco na Casa da Gestante de Alto Risco, possui Unidades de 

Terapia Intensiva neonatal e de adultos, bem como enfermarias, alojamento conjunto, 

centro cirúrgico, parto humanizado e ambulatório de especialidades. Desde a sua 

inauguração, o hospital apresenta o envolvimento com o ensino em serviço, 

implementou o Programa de Residência Médica, os estágios supervisionados e os 

estágios extracurriculares. Em 2010, o hospital foi certificado como Hospital de 

Ensino.  

A Residência Multiprofissional em Neonatologia iniciou em 2015. A coleta de 

dados dessa pesquisa foi realizada em maio e junho de 2018.  

O objetivo geral da pesquisa empreendida, da qual decorre a presente proposta 

de produto técnico, consistiu em analisar o trabalho em equipe na Residência 

Multiprofissional em Saúde, na perspectiva dos preceptores de um Programa de 

Residência no campo da assistência perinatal. 

Participaram da pesquisa 31 preceptores, dentre os quais dez acumulavam a 

função gestora de equipes de área profissional e a coordenação de Programa de 

Residência Multiprofissional. O critério de inclusão do participante foi o contato com 

residentes no cuidado perinatal.  

Os dados, sobre o mapeamento das trajetórias e a percepção do trabalho em 

equipe na Residência Multiprofissional e no cuidado perinatal, foram obtidos nas 

discussões de grupos focais. O material foi  transcrito e o processo de análise 

qualitativa descritiva exploratória foi realizado, conforme a análise de conteúdo na 

modalidade temática, a partir dos pressupostos de Bardin (2016), Minayo (2013) e 

Franco (2012).  

 Os resultados obtidos compreenderam a participação de profissionais 

predominantemente do sexo feminino, casados, com a participação de todas as áreas, 

excetuada a médica que não compareceu ao grupo focal. A maioria dos entrevistados 

situou-se na faixa etária entre 41 e 50 anos, seguido de 51 a 60 anos. Os mais jovens 

e os profissionais da área de Serviço Social e Terapia Ocupacional possuem formação 

para o trabalho em equipe. A maioria trabalha, somente, no hospital.  
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Dentro do contexto de se constituir um Hospital de Ensino, a categoria analítica 

“do desejo e da imposição institucional” expressou o interesse pessoal e profissional 

dos participantes à adaptação, em virtude da demanda necessária para atender 

enquanto hospital escola. As resistências e os questionamentos surgiram devido à 

insegurança da equipe a respeito das condições necessárias para se assumir a 

responsabilidade da preceptoria, assim como a adaptação da equipe para o 

acolhimento do residente. 

Todos os participantes desse estudo referiram a reorganização de processos 

de trabalho e a formação para exercer a preceptoria como necessidades relevantes, 

além de formação na área de concentração da Residência Multiprofissional em 

Neonatologia.  

A percepção de ganhos para o hospital, para os pacientes e para a própria 

equipe foi mencionada, em que a troca e o aprendizado caracterizaram-se por 

constituir uma das principais motivações ao envolvimento com o programa. Ver o 

residente tornar-se autônomo configurou a gratificação dos preceptores. Todavia, não 

foi percebido, por parte dos participantes, um reconhecimento quanto ao exercício da 

preceptoria, haja vista a inexistência de um  feedback tanto da instituição de ensino 

parceira como de outros níveis de gestão. Os preceptores relataram que se sentem 

apoiados pela coordenação do programa. 

Para desenvolver o ensino da prática no cenário, algumas áreas mencionaram 

a dificuldade de identificar as diferenças de nível de exigência e de autonomia, no que 

se refere ao gerenciamento dos residentes e dos estagiários. Houve momentos de 

superproteção, em que o residente precisava estar sempre ao lado de um preceptor, 

e momentos em que o residente sentia-se como um funcionário do hospital.  

Planejar a gradação da atuação dos residentes durante a R1 e a R2, com os 

objetivos de aprendizagem para cada momento, foi uma estratégia que auxiliou as 

equipes, no decorrer da Residência, na organização e na compreensão do processo 

de aprendizagem como um todo.  

Os preceptores relataram dificuldades relativas ao comportamento imaturo dos 

residentes. Criticaram a saída do cenário de prática para outras atividades, sejam 

aulas sejam grupos de atendimento, apontando para questões relacionadas ao dia a 

dia no cenário de prática. Ressaltaram a importância de o residente egresso possuir 

um raciocínio clínico, uma flexibilidade para a adaptação em cenários e em equipes 
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diferentes, uma maturidade para trabalhar em equipe, dentro de uma perspectiva 

colaborativa.  

 Os gestores das áreas profissionais, participantes da investigação, 

reconhecem os ajustes que se fazem necessários nos processos de trabalho e 

conseguem ter uma visão mais ampliada do programa. Criticam o distanciamento com 

a universidade parceira, a pouca articulação entre teoria e prática, visto que as aulas 

específicas são ministradas pela universidade. Outrossim, salientam a importância de 

o preceptor ser um modelo de condutas éticas e técnicas. Acreditam ser bastante 

relevante, articular a rede pública, as especificidades da própria área e do SUS com 

a vulnerabilidade e as necessidades da população.  

 Para os participantes, o trabalho em equipe na Unidade Neonatal é descrito 

como fragmentado e setorizado. De acordo com a tipologia de Peduzzi (2001), trata-

se de “equipe-agrupamento”, em que os profissionais convivem, compartilham o 

mesmo espaço físico, atendem ao mesmo paciente, mas não planejam a assistência, 

não possuem um plano terapêutico, construído em consenso. A valoração de seus 

trabalhos passa por prescrição médica, sendo submissos a essa prescrição, com 

acentuada hierarquização. Não foram percebidos os aspectos de interdependências 

das áreas assistenciais e sim a execução das especificidades sem a flexibilidade na 

divisão do trabalho ou a comunicação entre as equipes.  

Desde a sua implantação, a Residência Multiprofissional mobiliza a retomada 

de discussões de caso em equipe e, apesar de encontrar desafios, busca integrar a 

equipe médica. Entre os participantes, existe um consenso do que seria um trabalho 

em equipe integrado, aliado à compreensão da proposta de articulação e integração 

das Residências Multiprofissional e Médica, a fim de contemplar a finalidade 

assistencial centrada nas necessidades do paciente. Apreendeu-se que o trabalho em 

equipe multiprofissional está presente em discurso, em discussões de caso, mas não 

está presente, ainda, na prática, inferindo-se que a política institucional existe, porém 

não é percebida como fator de apoio e mobilização das equipes para uma integração.  

No âmbito das dificuldades, foram relatadas as relações entre as equipes, entre 

os preceptores e os residentes e entre a Residência Multiprofissional e a assistência 

aos usuários. Os ganhos com a chegada da Residência Multiprofissional e o 

amadurecimento da equipe, diante da implantação e do desenvolvimento do 

programa, fortaleceram o processo de apropriação e de empoderamento e a 

consequente luta por melhorias na assistência, métodos de trabalho e de formação. 
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Para que a viabilidade do cuidado integral fosse alcançada, consideraram-se 

as sugestões apresentadas pelos participantes, como se os grupos focais fossem uma 

sensibilização para a problematização do tema. Essas sugestões foram direcionadas 

a diferentes dimensões, ou seja, a macro, que se refere à política institucional; à 

valorização da atividade docente em preceptoria com pontuação para a carreira; à 

remuneração e a oferta de formação dos profissionais por ser Hospital de Ensino; e à 

articulação do hospital com a universidade parceira. A dimensão meso diz respeito à 

infraestrutura adequada para ocorrerem os espaços de diálogo entre as equipes e as 

discussões de caso; à reorganização das equipes nos processos de trabalho em 

saúde, incorporando o residente como sujeito ativo e em formação; e aos espaços de 

Educação Permanente em Saúde. 

Na modalidade temática, o processo de análise de conteúdo orienta o 

pesquisador para um contato intenso e profundo com os dados da pesquisa, chamado 

“leitura flutuante” (BARDIN, 2016). A fim de detectar os temas que geram as 

categorias analíticas, é imprescindível um “mergulho” na análise dos dados. Além de 

um quadro analítico, para elencar as categorias analíticas inferidas, foi necessário 

visualizar as relações entre esse conteúdo emergente interpretado. No intuito de 

buscar essa visualização, foram utilizados os mapas conceituais para investigar os 

movimentos, as similaridades, as discordâncias e os caminhos independentes, 

trilhados durante as narrativas dos grupos focais. As categorias que emergem são 

comparadas à teoria, inferindo-se as diferentes concepções dos participantes 

(FRANCO, 2005). A plasticidade da construção dos mapas conceituais, utilizada para 

se alterar as caixas, as setas, destacar por cores e até por disposição espacial e 

tamanho das fontes, propiciou uma apropriação desse conteúdo e uma reorganização 

das categorias. Na revisão das categorias descritas, foi possível o movimento de 

análise e de síntese nos diferentes grupos focais. Franco (2005) assinala a 

importância de realizar procedimentos exploratórios com técnicas sistemáticas de 

análise para a apreensão das ligações entre as diferentes variáveis. Por essa razão, 

surgiu a proposta de disseminação do uso dessa ferramenta, a qual pode ser utilizada 

no contexto pedagógico e no de pesquisa.  
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1.2 Mapas conceituais: dispositivos para reflexão, aprendizagem e pesquisa 

Moreira (2012) explica a aprendizagem significativa:  

[...] a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-
literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem 
significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos 
significados ou maior estabilidade cognitiva. (p.30) 

O autor diferencia a aprendizagem significativa da aprendizagem mecânica. 

Esta última baseia-se na memorização tradicional, centrada no professor. 

Moreira (2012) assinala que:  

as atividades colaborativas, presenciais ou virtuais, em pequenos grupos têm 

grande potencial para facilitar a aprendizagem significativa porque viabilizam 
o intercâmbio, a negociação de significados, e colocam o professor na 
posição de mediador. (p. 26) 

Para Moreira (2009, p.4), os mapas conceituais são diagramas que indicam 

relações entre conceitos ou palavras e são propostos como uma estratégia facilitadora 

da aprendizagem significativa. Esses diagramas de significados e de relações de 

hierarquias conceituais não podem ser confundidos com mapas mentais. Os mapas 

mentais são associacionistas e não se ocupam das relações entre os conceitos. Outra 

diferença entre os mapas conceituais e os mapas mentais reside na organização 

hierárquica, a qual os mapas mentais não se prendem. Os mapas conceituais se 

diferenciam, igualmente, dos quadros sinópticos que são diagramas classificatórios. 

“Os mapas conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim, relacioná-los e 

hierarquizá-los”.  

Existe uma certa liberdade quanto à atribuição de regras às figuras 

geométricas, às setas e à sequência construídas. O autor do mapa conceitual 

externaliza os sentidos e os significados dos conceitos, das linhas e dos verbos ou 

palavras, conectando os conceitos, o que evidencia que o mapa conceitual não é 

autoexplicativo. Depende da autoria, a sequência e a hierarquia dos conceitos. Com 

essa liberdade na construção, ganham relevância  as associações que o construtor 

do mapa faz. A aprendizagem significativa se ancora, por meio dessas associações e 
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do raciocínio argumentativo, baseada nos conhecimentos e nas vivências prévias do 

estudante.  

A forma de desenhar um mapa conceitual pode variar quanto à formatação, 

visto que não existe uma convenção simbólica ou espacial. A importância dos 

conceitos principais e secundários é o que deve ficar claro no mapa 

(MOREIRA, 2009).  

Moreira (2009) ressalta que o valor de um mapa conceitual reside na 

externalização de significados. Ao conectar dois conceitos ou mais, por meio de uma 

palavra de ligação, forma-se uma proposição, a qual consiste em dar significado a 

novas ideias expressas na forma de uma proposição.  

 O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar 

significados, atribuídos a conceitos e a relações entre conceitos, no contexto de um 

corpo de conhecimentos. Aquele que o constrói deve ser capaz de explicar o 

significado da relação que vê entre os conceitos, ligados pela linha que traçou. 

(MOREIRA, 2009, grifo nosso).  

Dois ou mais conceitos formam uma proposição. A proposição evidencia o 
significado da relação conceitual. O uso de palavras-chave sobre as linhas 
conectando conceitos é importante e deve ser incentivado na confecção de 
mapas conceituais. Mas este recurso não torna os mapas auto-explicativos. 
Os mapas conceituais devem ser explicados por quem os faz. Quem o 
confeccionou deve explicar externalizando os significados. (MOREIRA, 2009, 
p.5, grifo nosso). 

Silva, Claro e Mendes (2017) ressaltam que o mapa conceitual: 

é uma ferramenta gráfica que serve para representar, organizar, construir e 
avaliar conhecimentos. A teoria dos mapas conceituais foi desenvolvida 
tomando por base a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, e possui 
diversas aplicações para a educação, tais como: 
a) apresentar um conteúdo;  
b) estudar um conteúdo; 
c) fazer síntese de texto; 
d) organizar o conteúdo programático de uma disciplina;  
e) avaliar a aprendizagem (p. 2294). 

Existe uma ferramenta digital gratuita, chamada CmapToolsR, um software que 

permite ao usuário construir, compartilhar e criticar modelos de conhecimento, 

representados como mapas conceituais. É possível compartilhar em servidores 

(CmapServers), em edição sincronizada com outros usuários da internet. Essa 

ferramenta será apresentada e utilizada nas oficinas.  
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1.3 Oficinas: espaços de aprendizagem compartilhada 

A opção pelas oficinas foi motivada por esta ser uma proposta de uma 

metodologia de ensino e de aprendizagem, baseada na realização de tarefas 

coletivas, em que se promove a investigação, a ação e a reflexão. É possível assim, 

integrar o conhecimento teórico a sua aplicação prática (VIEIRA; VOLQUIND, 2002 

apud REGINA et.al. 2016).  

Lima (2008) evidencia que as oficinas são uma modalidade educativa, em que 

se articulam a teoria e a prática. No contexto da educação, as oficinas pedagógicas 

configuram o espaço de educação continuada de professores da rede pública, 

promovido pelas diretorias de ensino. As oficinas pedagógicas têm o objetivo de 

promover a renovação da prática docente (LIMA, 2008).  

A autora destaca que as oficinas pedagógicas representam “um tempo de 

reflexão sobre fundamentações teóricas e sobre práticas das diferentes interfaces que 

constituem o processo de ensino-aprendizagem”(LIMA, 2008, p. 20). Nesse processo 

reflexivo, propicia-se a construção de um conhecimento novo, que emerge na inter-

relação entre pares e orientador, entre teoria e prática.  

Essa proposta formativa está alinhada com as Diretrizes da Política Nacional 

de Educação Popular em Saúde, com ênfase no diálogo, na amorosidade, na 

problemtização, na construção compartilhada do conhecimento, na emancipação e no 

compromisso com a construção do projeto democrático e popular. Destaca-se a 

definição de diálogo na PNEPS-SUS:  

o encontro de conhecimento construídos histórica e culturalmente por 
sujeitos, ou seja, o encontro desses sujeitos na intersubjetividade, que 
acontece quando cada um, de forma respeitosa, coloca o que sabe à 
disposição para ampliar o conhecimento crítico de ambos acerca da 
realidade, contribuindo com os processos de transformação e de 
humanização (BRASIL, 2013 Art. 3, parágrafo 1º.).  

O diálogo, assim definido, baliza as relações respeitosas e horizontais na 

prática educativa e traz, em si, a legitimação dos aspectos subjetivos na construção 

do conhecimento. Ao se promoverem as oficinas com a exposição dialogada, nas 

quais os conhecimentos dos participantes compõem o percurso para o 

compartilhamento dos temas a serem abordados, oportuniza-se o espaço de 

aprendizagem compartilhada que a Educação Interprofissional (EIP) preconiza 
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“aprender sobre o outro e com o outro”. Para Batista (2012), a implantação da EIP na 

formação em saúde consiste de oportunidades de treinamentos conjuntos para o 

desenvolvimento de aprendizagens compartilhadas, [...]. Enfim, ocasiões nas quais 

duas ou mais profissões aprendem juntas com e sobre as outras. (BATISTA, 2012, 

p.26). 

Spink, Menegon e Medrado (2015, p.33) relatam que as oficinas configuram um 

espaço “de negociação de sentidos, permitindo a visibilidade de argumentos, 

posições, mas também deslocamentos, construção e contrastes de versões”.  

As oficinas têm o potencial de produzir movimentos de construção-

desconstrução-reconstrução dos diálogos de maneira acolhedora e respeitosa. 

Os autores destacam, outrossim, que é possível a ampliação do envolvimento e da 

participação de outros atores com a realização de oficinas (BERNARDES et al. 2017).  
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II OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

— Constituir os espaços de aprendizagem compartilhada do trabalho em equipe 

em Residência Multiprofissional, a partir de rodas de conversa, com o 

envolvimento dos preceptores, dos gestores e dos tutores do Programa de 

Residência Multiprofissional em Neonatologia. 

2.2 Objetivos específicos  

— Discutir a Residência Multprofissional em Saúde no Hospital de Ensino, 

situando  as conquistas e os desafios;  

— Analisar a preceptoria no cotidiano da RMS, identificando os pontos fortes e 

as fragilidades, no tocante à formação, ao processo de trabalho e à política 

institucional;  

— Construir as ambiências favorecedoras do trabalho em equipe na Residência 

Multiprofissional em Saúde, dentro da perspectiva interdisciplinar e da 

inteprofissional;  

— Apresentar e utilizar o mapa conceitual nas oficinas como estratégia de 

ensino, aprendizagem e construção conjunta. 

  

  



PRODUTO: Residência multiprofissional em saúde: de diretrizes a espaços de formação | 16 
CINTIA KOTOMI TANAKA 

III METODOLOGIA 

3.1 Contexto 

Desde sua inauguração em 1972, o hospital e maternidade escola, no qual 

ocorreu a pesquisa, possui a vocação para o ensino, visto que sempre acolheu a 

Residência Médica e os estágios. A credencial de Hospital de Ensino foi adquirida em 

2010. Em 2015, com a chegada da Residência Multiprofissional, o hospital encontrou 

desafios em sua assunção de responsabilidades como preceptores, apesar de a 

equipe multiprofissional ser composta por assistentes sociais, enfermeiros, 

farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e terapeutas 

ocupacionais. Alguns profissionais tiveram a oportunidade de realizar o curso de 

especialização de Preceptoria no Sistema Único de Saúde, mas a maioria ainda não 

foi contemplada.   

Com a realização dos grupos focais, nessa pesquisa, foi possível observar o 

interesse dos preceptores em realizar a formação específica para o ensino em serviço, 

além da formação na área de concentração do programa de Neonatologia. 

Proporcionar o seu encontro, para discutirem a Residência Multiprofissional, a equipe 

multiprofissional e a interdisciplinaridade, despertou o interesse desses profissionais 

em dar continuidade às discussões em grupo. Embora existam as reuniões da 

Comissão da Residência Multiprofissional, os temas, acerca do processo de ensino e 

de aprendizagem do residente, do preceptor e das ações interdisciplinares, são 

abordados de forma genérica. A atividade de tutoria encontra-se em processo de 

formulação de ações. Ademais, persiste, ainda, o desafio de aproximação com a 

universidade parceira.  

3.2 Participantes 

A proposta é de se constituirem grupos com até 10 participantes, dos quais 

façam parte os preceptores, os gestores e os tutores do programa de Residência 

Multiprofissional em Neonatologia.   

Os encontros deverão ocorrer em horário de trabalho, com a anuência dos 

gestores em liberar os profissionais para a participação dos três encontros planejados, 
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bem como das rodas de conversa no decorrer do processo formativo, desenvolvido 

na Residência Multiprofissional.  

3.3 Estratégias Grupais 

 O processo de educação permanente proposto abrangerá duas estratégias 

metodológicas: rodas de conversa e oficinas.  

3.3.1 Rodas de Conversa: aprendendo nas interações  

No  âmbito do pré e pós-oficinas, planeja-se a realização de rodas de 

conversa, ferramenta metodológica que teve origem nos Círculos de Cultura de Paulo 

Freire (1989) e no Método da Roda ou Paideia de Gastão Campos (CARDOSO, 

CAMPOS, 2010).  

Nos Círculos de Cultura de Freire (1989), a autonomia e o protagonismo são 

trabalhados no processo de alfabetização de adultos, transpondo a decodificação da 

leitura. A interpretação e a discussão dos conteúdos tomam importância porque além de 

decodificar uma leitura, são relevantes para a problematização e a produção de soluções.  

O Método da Roda consiste em estabelecer espaços coletivos para a análise 

de "ofertas e demandas" que se transformam em projetos, tarefas e ações. Tal método 

pressupõe que: 

a produção de uma obra é o trabalho de um coletivo, e que as pessoas são 
construídas em virtude da interação dos sujeitos com o mundo e dos sujeitos 
entre si, e que o trabalho é um dos modos de constituição desses, dos 
coletivos e instituições. O Método da Roda propõe ativar a produção de 
subjetividade, potencializando a autonomia e o protagonismo dos indivíduos, 
ampliando a capacidade de análise e de intervenção das pessoas e dos 
coletivos (CARDOSO, 2012, p.21). 

Desse modo, é possível promover a cogestão de coletivos e o protagonismo 

dos sujeitos, envolvidos nos processos de trabalho (LUNA, BERNARDES, 2016).  

Bernardes et al. (2017) consideram a Roda de Conversa um dispositivo ético-

político na construção do conhecimento, uma vez que proporciona um espaço de 

negociação dos sentidos e a interanimação dialógica. Nas rodas de conversa, os 

sujeitos democratizam os saberes e as relações são horizontalizadas. “É um espaço de 

abertura para novas análises da realidade.” (BERNARDES, SANTOS, SILVA, 2015).  
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Uma vez que se experimenta um lugar, em que é possível dialogar, negociar e 

construir novos sentidos do trabalho cotidiano, com relações permeadas tanto pela 

horizontalidade, cidadania quanto pela democratização dos saberes, espera-se 

transformar esse espaço de Educação Permanente em um ambiente de descontração 

e que possibilite a participação de toda a equipe interdisciplinar e interprofissional.  

3.3.1.1 Rodas de Conversa Pré Oficina 

Como espaços interativos de construção de vínculos, grupalidade e pactuação 

dos temas a serem aprofundados nas Oficinas Temáticas. A mediação será feita pela 

pesquisadora, na perspectiva de uma participante  ativa do grupo de preceptores da 

Residência. 

3.3.1.2 Mapas conceituais e rodas de conversa pós oficinas  

Os mapas conceituais produzidos poderão se transformar em material didático 

para a divulgação dos objetivos da Residência Multiprofissional, dos grupos e dos 

projetos realizados e para a atualização ou compartilhamento das informações da 

equipe multiprofissional como um todo. Nessa perspectiva, serão desenvolvidas as 

Rodas de Conversa Pós-Oficina 

3.3.2 Oficinas: experiências, saberes e mapas 

A estratégia Oficina Experiências, saberes e mapas encontra-se em 

consonância com a proposta da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde, visto que apresenta em seus pressupostos metodológicos a utilização de 

aprendizagem significativa, a problematização, a educação interprofissional e a 

reflexão sobre o processo de trabalho no cotidiano (BRASIL, 2018). Assim como a 

proposta referida, o produto técnico apresentado é uma iniciativa que busca a 

incorporação de novas práticas, em que torna-se “necessário recuperar os tempos e 

a educação permanente, que não se esgotam instantaneamente, mas são processos 

e ferramentas ao longo do tempo”.  (BRASIL, 2009, p.58). 
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Naka et al. (2018) pesquisaram o método de oficinas no processo de Educação 

Permanente em Saúde, por meio do Arco de Maguerez e concluem que:  

 “é necessário planejar formas de abordar a teoria e de uma forma 

homogênea, tornar o método do Arco mais presente no cotidiano dos 
profissionais de saúde. Pois, sendo uma demanda sinalizada pelos próprios 
entrevistados, merece a atenção dos gestores. É preciso articulação para 
estudar a teoria utilizada nos momentos de Educação Permanente em Saúde 
junto à equipe ou mesmo considerar a elaboração de tecnologias para ajudar 
na compreensão e servir de consulta para os participantes e facilitadores das 
oficinas” (p.89). 

A expectativa dessa proposta formativa é instrumentalizar os preceptores, os 

tutores e os gestores quanto ao manejo de uma ferramenta de ensino e quanto à 

apropriação do programa de Residência Multiprofissional em Neonatologia, com vistas 

à promoção de ações em Educação Permanente, à formação para o trabalho em 

equipe e à integralidade do cuidado.  

3.3.2.1 Dinâmicas 

As oficinas ocorrerão em três encontros, com duração de até 2 horas. Devido 

à profundidade dos conteúdos a serem abordados nos encontros, solicitar-se-á a 

leitura prévia de legislações, de projetos e de artigos.  

A agenda temática estará em constante repactuação, todavia terá como ponto 

de partida os temas que emergiram da pesquisa -  “Trabalho em Equipe na Residência 

Multiprofissional: a perspectiva de preceptores do cuidado perinatal” – e do que foi 

pactuado nas Rodas de Conversa. 

No primeiro encontro, será realizada a apresentação do roteiro da dinâmica, o 

qual está dividido em duas partes: na primeira,  a apresentação dos participantes e da 

ferramenta didático-pedagógica; e na segunda, a abordagem do primeiro tema.  

Na primeira parte do segundo encontro, serão retomados os combinados do 

encontro anterior e abordado o segundo tema.  

No terceiro encontro, serão retomados os combinados do encontro anterior e 

abordado o último tema. Ao final do encontro, será proposta a avaliação das oficinas 

e a abertura da continuidade das rodas de conversa da Residência Multiprofissional. 

Segue uma exemplificação a partir dos temas gerados pela pesquisa 

desenvolvida. 
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PRIMEIRO ENCONTRO 

Mapas conceituais e Diretrizes da Residência Multiprofissional 

Parte 1  

Em roda de conversa, cada participante fará a sua apresentação, dizendo o 

seu nome, a área profissional, a área de atuação e a expectativa sobre a oficina, 

quanto ao objetivo de aprendizagem e à aplicação na prática. O registro e a 

organização do conteúdo, compartilhados inicialmente, serão realizados pela 

moderadora/facilitadora, com o uso do CmapToolsR. O tempo para a apresentação e 

constituição da grupalidade será de 20 minutos.  

Em seguida, ocorrerá a contextualização da origem do mapa conceitual, com o 

embasamento pedagógico da aprendizagem significativa e a demonstração da 

ferramenta Cmap Tools, por meio da exibição de um tutorial (apresentação em ppt), 

explicando como realizar:  

• Download do programa, login e senha. 

• Manipulação do mapa conceitual. Configuração de setas, caixas, fontes e 

cores. 

• Movimentação dos conceitos e linhas. 

O tempo estimado para a apresentação da ferramenta pedagógica é de 40 

minutos. 

 

Parte 2 

Tema 1: Residência Multiprofissional: legislação, regimento e projeto 

pedagógico 

Para a discussão dos conteúdos da Residência Multiprofissional será 

necessária a leitura prévia dos textos, por meio de e-mail ou Whatsapp, com a 

antecedência de 10 dias. A discussão será em pequenos grupos, divididos em três: 

dois trios e um quarteto.  
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 O primeiro grupo procederá a leitura da lei 11.129, o segundo grupo, a do 

regimento da Residência Multiprofissional em Saúde e o terceiro, lerá o projeto político 

pedagógico da Residência Multiprofissional em Neonatologia. O tempo para a 

discussão nos pequenos grupos será de 15 minutos.  

Após a discussão dos principais pontos encontrados no texto, será solicitada a 

construção de um mapa conceitual de cada texto para compartilhar com os outros 

grupos, por meio de uma apresentação, na qual se fará o uso do computador ou da 

lousa ou do flipchart. O tempo para a construção do mapa conceitual será de 15 

minutos.  

O tempo para a aapresentação dos mapas conceituais será de 10 minutos cada 

grupo.  

 

Fechamento da atividade e Avaliação do encontro 

Em roda de conversa, as considerações finais do encontro dar-se-ão por meio 

do compartilhamento das impressões, das dificuldades e das facilidades, encontradas 

na leitura; na discussão com os pares, acerca da compreensão dos textos; e na 

utilização da ferramenta.  

Por meio da reflexão dialogada sobre as expectativas e os objetivos de 

aprendizagem, elaborar-se-ão sugestões para o próximo encontro. O grupo deve 

discutir se existe a necessidade de pesquisar algum conteúdo relevante, a fim de 

aprofundar o conhecimento sobre o tema abordado. Aos assuntos levantados serão 

eleitos os responsáveis pela pesquisa e pela a construção de uma nova síntese, a 

qual deverá ser apresentada no próximo encontro.  

A facilitadora realizará a construção de um mapa conceitual no final do 

encontro. O tempo estimado será de 20 a 30 minutos e para a avaliação, de 20 min.  
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Quadro 1: Plano de ação educativa do Primeiro encontro. 

Tempo Atividade Descrição 

20 min Apresentação e constituição da 
grupalidade. 
Apresentação com nome, profissão e 
área de atuação. Expectativas da 
oficina.  
 

Roda de conversa 
Registro das expectativas e do 
conteúdo, dialogado em mapa 
conceitual, construído com o Cmap 
Tools. 

40 min Desenvolvimento 
Primeira parte 
10 min: Apresentação da ferramenta 
pedagógica. 
Segunda parte 
15 min: Trabalhando o conteúdo: o 
que é a Residência Multiprofissional? 
Discussão em pequenos grupos dos 
textos sobre a legislação1, regimento2 
e Projeto Político Pedagógico3 da 
Residência Multiprofissional.  
15 min: construção do mapa 
conceitual. 

Exposição dialogada do Mapa 
conceitual e da aprendizagem 
significativa. 
Tutorial. 
Rodas de conversa. 
Confecção de mapa conceitual sobre 
cada texto/tema com o Cmap Tools, 
tarjetas ou na lousa. 

10 min Apresentação dos mapas conceituais 
produzidos. 

Dialogado. 

20 min Fechamento da atividade. 
Impressões sobre o trabalho em 
grupo, sobre os textos, lacunas a 
serem pesquisadas, combinados 
para o próximo encontro (tema e 
responsáveis). 

Dialogado. 

10 min Avaliação do encontro. 
Expectativas atingidas? Sugestões. 

Dialogada com a construção de um 
mapa conceitual pela 
facilitadora/moderadora. 

Fonte: elaborado pela autora.  
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II SEGUNDO ENCONTRO 

Preceptoria e Cuidado Integral em Saúde 

No mês seguinte, será proposta a realização do segundo encontro, com o tema 

Preceptoria em Neonatologia: a complexidade assistencial norteadora do 

Cuidado Integral em Saúde.  

As atividades desse encontro estão descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Plano de ação da atividade educativa do segundo encontro. 

Tempo Atividade Descrição 

20 min Apresentação dos participantes 
(início da Residência 
Multiprofissional, expectativas do 
workshop).  

Roda de conversa com construção 
do mapa conceitual inicial. 

10 a 20 min Retomada dos combinados do 
encontro anterior. 

Roda de conversa. 
Síntese dos principais pontos 
discutidos registrado em mapa 
conceitual por um voluntário. 

30 min Leitura prévia de artigos sobre a 
preceptoria, a complexidade do 
cuidado perinatal e a integralidade.  
Construção de um mapa conceitual 
que sintetize os principais conceitos 
sobre cada tema.  

Discussão em grupo dos principais 
pontos dos textos. 
Construção do mapa conceitual, 
revezando os materiais (Cmap 
ToolsR, tarjeta e lousa).  

10 a 20 min Apresentação e discussão do papel 
do preceptor4 e da prática na 
Residência Multiprofissional. 

Apresentação dos mapas 
conceituais e a discussão da 
vivência da preceptoria. 

20 min Fechamento da atividade. 
Impressões sobre o trabalho em 
grupo, sobre os textos, lacunas a 
serem pesquisadas, combinados 
para o próximo encontro (tema e 
responsáveis). 

Dialogado. 

10 min Avaliação do encontro. 
Expectativas atingidas? Sugestões. 

Dialogada, com a construção de um 
mapa conceitual pela 
facilitadora/moderadora 

10 a 20 min Avaliação do encontro. Uma palavra, uma cor e um 
sentimento. 

Fonte:  elaborado pela autora.  
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III TERCEIRO ENCONTRO 

Trabalho em equipe: compartilhando saberes e traçando mapas 

Finalizando a programação temática, no terceiro encontro será abordado o 

seguinte tema Trabalho em equipe: compartilhando saberes e traçando mapas. 

As atividades desse encontro estão descritas no Quadro 3.  

 

Quadro 3: Plano de ação da atividade educativa do terceiro encontro. 

Tempo Atividade Descrição 

20 min Apresentação dos participantes 
(percepção sobre o trabalho em 
equipe, expectativas do workshop). 

Roda de conversa com construção 
do mapa conceitual inicial. 

10 a 20 min Retomada dos combinados do 
encontro anterior. 

Roda de conversa. 
Síntese dos principais pontos 
discutidos, registrado em mapa 
conceitual por um/a voluntário/a. 

30 min Leitura prévia de artigos sobre 
trabalho em equipe5 e trabalho 
colaborativo6. 

Construção de um mapa conceitual 
que sintetize os principais conceitos 
sobre cada tema.  

Discussão em grupo dos principais 
pontos dos textos. 
Construção do mapa conceitual, 
revezando os materiais (Cmap 
Tools, tarjeta e lousa). 

10 a 20 min Apresentação e discussão sobre o 
trabalho em equipe na Residência 
Multiprofissional. 

Apresentação dos mapas 
conceituais e a discussão do 
trabalho colaborativo e a vivência 
hospitalar.  

20 min Fechamento da atividade. 
Impressões sobre o trabalho em 
grupo, sobre os textos, lacunas a 
serem pesquisadas, combinados 
para o próximo encontro (tema e 
responsáveis). 

Dialogado. 

10 min Avaliação do encontro. 
Expectativas atingidas? Sugestões. 

Dialogada, com a construção de um 
mapa conceitual por um/a 
voluntário/a.  

20 a 30 min Avaliação do encontro e da ação 
formativa como um todo. 

Dialogada: Uma palavra, uma cor e 
um sentimento. 
Visualização do mapa conceitual 
inicial e do final ao final do terceiro 
encontro.  
 

Fonte: elaborado pela autora.  
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Recursos necessários: sala com carteiras ou cadeiras, projetor, computador, 

flipchart ou tarjetas, lousa, fita adesiva e barbante. 

Carga horária: 2 horas. 

Público-alvo: preceptores e gestores de área profissional e de programa 

Cronograma: Seis encontros mensais. Dois encontros para cada tema, a fim de 

contemplar os plantonistas (par e ímpar).  
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IV. CRONOGRAMA 

Após a apresentação da proposta e a sua aprovação pela coordenação do 

programa de Residência Multiprofissional e pelas chefias de áreas profissionais e 

Educação Permanente do hospital, fica proposto o cronograma do Quadro 4.  

 

Quadro 4: Cronograma da ação educativa 

2020 - Datas  – Horário: 9 às 11 horas. Temas.  

Fevereiro (Plantão par 12/2 e ímpar 19/2). 1 Residência Multiprofissional. 

Março (Plantão par 11/3 e ímpar 18/3). 2 Preceptoria. 

Abril (Plantão par 15/4 e ímpar 22/4). 3 Trabalho em equipe.  

Fonte: elaborado pela autora.  
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