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Este material foi desenvolvido a partir da minha experiência no mestrado 

profissional em Ensino em Ciências da Saúde (CEDESS-UNIFESP), no qual realizei uma 

pesquisa intervenção direcionada aos processos de Educação Permanente presentes 

no cotidiano da equipe de um CAPSad. O estudo tinha como objetivo investigar quais 

ações estavam sendo desenvolvidas, quais as necessidades existentes, bem como as 

propostas de melhoria dos processos de Educação Permanente, a partir da reflexão 

crítica sobre a realidade local e as dificuldades cotidianas do trabalho. No desenrolar 

da pesquisa intervenção, algumas oficinas foram propostas em conjunto com a 

equipe, utilizando-se dinâmicas e materiais, com vistas a uma maior compreensão e 

exploração da temática da Educação Permanente, assim como o atendimento a 

algumas necessidades identificadas pelos profissionais. 

Trabalhar com oficinas é algo que faz parte da minha trajetória profissional 

enquanto Terapeuta Ocupacional. Acredito que as oficinas se configuram em uma 

modalidade de trabalho potente para, através da ação e do fazer coletivo, produzir 

experimentações e descontinuidades e disparar reflexões e reinvenções dentro de 

um grupo. No contexto da pesquisa intervenção realizada, esse modelo de trabalho 

através das oficinas mostrou grande afinidade com a proposta do estudo realizado 

junto à equipe multidisciplinar do CAPSad, contribuindo para dar voz aos profissionais 

e potencializar reflexões, novas indagações e críticas entre os profissionais sobre o 

seu processo de formação e Educação Permanente.   

Embora as oficinas tenham sido pensadas e elaboradas a partir da necessidade 

observada junto aos profissionais num determinado campo de pesquisa, acredita-se 

que o material desenvolvido possa ser útil também para trabalhar a questão da 

formação profissional e Educação Permanente junto a profissionais de saúde em 

outros contextos e cenários. Essa foi a motivação para o desenvolvimento deste 

material: oferecer estratégias e possibilidades para o trabalho junto às equipes de 
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saúde mental, auxiliando-as a reconhecer o conhecimento que permeia a prática 

cotidiana dos serviços, assim como potencializar os processos de Educação 

Permanente em seu interior.  

Vale destacar que as oficinas aqui apresentadas devem ser vistas como 

propostas e possibilidades de intervenção, que podem e devem ser flexibilizadas, 

modificadas, aprimoradas. Assim como elas foram construídas a partir das demandas 

que emanaram de um campo específico, aquele que se propuser a reproduzi-las em 

outros contextos, também deve estar sensível à equipe com que irá trabalhar, sendo 

sempre bem-vindas adaptações para melhor contemplar as necessidades que 

surgirem durante o percurso.  

 

Espero que façam bom proveito! 

 

Marina Pinto Coelho Magalhães.  
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Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são elementos fundamentais no 

processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Somente a partir da criação destes 

dispositivos é que se iniciou, de forma concreta, a organização de uma rede 

substitutiva aos hospitais psiquiátricos no país. No entanto, muitos são os desafios 

para as equipes que atuam nesses serviços e diversos estudos apontam que ainda há 

um grande descompasso entre a formação teórica/técnica/conceitual dos 

profissionais, suas práticas e as políticas nacionais de saúde mental. 

No geral, tais pesquisas evidenciam que, apesar do discurso dos profissionais 

estar orientado para a superação das práticas psiquiátricas manicomiais, o paradigma 

ainda predominante em suas ações é o modelo organicista (BICHAFF, 2006; SILVA et 

al, 2013). Apontam um déficit nas práticas de educação permanente, as quais não 

têm sido suficientes e compatíveis com o processo de expansão dos CAPSs e demais 

serviços especializados de saúde mental (JORGE et al, 2007; VIDAL; BRITO, 2008). 

Mostram ainda que muitos profissionais se sentem inseguros e incapazes de atender 

os usuários com transtornos mentais em sua integralidade (OLIVEIRA; ALESSI, 2003). 

Além disso, retratam nítidas fragilidades no processo de formação dos trabalhadores, 

uma vez que estes continuam superespecializados e isolados, em oposição à proposta 

interdisciplinar e multiprofissional da assistência sob a lógica psicossocial (TAVARES, 

2006). Os profissionais ainda seguem uma prática distante da lógica pública e da 

demanda local da população atendida, e acabam por inviabilizar ou dificultar a 

efetivação da reforma psiquiátrica e suas novas práticas de assistência, assim como a 

execução plena das políticas do setor de saúde mental (SARACENO; DUA, 2009). 

Tais lacunas nos processos de formação e educação permanente dos 

profissionais impactam diretamente na qualidade da assistência prestada, uma vez 

que no CAPS as “tecnologias” terapêuticas empregadas, embora complexas, são 

essencialmente humanas. Toda a dinâmica do serviço depende da equipe 

interdisciplinar e multiprofissional que o constitui. Assim, nesse campo radicalmente 
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“humanizado”, as práticas de Educação Permanente tornam-se essenciais 

(KANTORSKI; SILVA, 2001).  

Frente à necessidade de aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais de 

saúde no âmbito da saúde pública, esforços governamentais têm sido empreendidos. 

Em 2004 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde (PNEPS), visando a efetivação dos princípios do SUS (BRASIL, 2004).  

Segundo Lopes et al (2007), a proposta da educação permanente é possibilitar uma 

estratégia de ensino-aprendizagem com ênfase nas situações-problema das práticas 

cotidianas de trabalho, partindo do pressuposto que o conhecimento se origina a 

partir da identificação das necessidades e da busca de soluções coletiva para os 

problemas encontrados.  Ao considerar o cotidiano dos trabalhadores como ponto de 

partida desse processo, é possível a incorporação do aprender e ensinar à rotina das 

organizações e serviços por meio da reflexão, criticidade e do agir em prol da 

mudança (BRASIL, 2003). No entanto, mesmo após as iniciativas governamentais e 

avanços já alcançados, muitas equipes de saúde mental ainda permanecem com 

acesso a propostas educacionais insuficientes e desarticuladas do contexto em que 

atuam.  

Diante desse cenário, faz-se válida e necessária a ampliação da discussão e 

reflexão acerca das práticas de ensino e educação permanente dos profissionais que 

atuam nos serviços de saúde mental, partindo-se do pressuposto que a real 

transformação do modelo de assistência só será possível a partir de estratégias de 

ensino/aprendizagem eficazes e respaldadas por ações crítico-reflexivas e 

participativas.   

Espera-se que a proposta de oficinas aqui apresentada possa possibilitar 

melhorias nos processos educacionais ofertados aos profissionais que atuam nesse 

contexto, contribuindo para uma assistência integral e de qualidade em saúde 

mental.   
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Falando um pouco sobre a Educação Permanente em Saúde 

Acredita-se que o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) depende 

diretamente das pessoas, dos trabalhadores que o constituem. Desse modo, para que 

as mudanças nas formas de produção do cuidado ocorram, faz-se necessário também 

profundas transformações na formação e no desenvolvimento dos profissionais do 

setor da Saúde no país (BRASIL, 2005). Nesse contexto, a Educação Permanente em 

Saúde (EPS) é considerada como um importante instrumento para a consolidação do 

SUS, constituindo-se em uma estratégia político pedagógica que visa tanto o 

desenvolvimento pessoal dos trabalhadores da Saúde quanto o desenvolvimento das 

instituições, ao reforçar a relação das ações formativas com a gestão, atenção e 

controle social (BRASIL, 2005). 

 

 

 

O QUE É EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE? 

Educação Permanente pode ser definida como: [...] processo educativo 
que coloca o cotidiano do trabalho – ou da formação – em saúde em 
análise, que se permeabiliza pelas relações concretas que operam 
realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a reflexão 
e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano. A Educação 
Permanente em Saúde, ao mesmo tempo em que disputa pela 
atualização cotidiana das práticas segundo os mais recentes aportes 
teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-
se em uma necessária construção de relações e processos que vão do 
interior das equipes em atuação conjunta, – implicando seus agentes –
, às práticas organizacionais, – implicando a instituição e/ou o setor da 
saúde –, e às práticas interinstitucionais e/ou intersetoriais, – 
implicando as políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde.   
(CECCIM, 2005, p.161) 
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ALGUNS PRESSUPOSTOS CENTRAIS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: 

 

 Incorporação do ensino e do aprendizado à vida cotidiana das instituições e 
serviços, no contexto real em que ocorrem;  
 

 Transformação das estratégias educativas e, a partir dos pressupostos da 
aprendizagem significativa, reconhecer a prática e as situações reais de trabalho 
como fonte de conhecimento, através da problematização do próprio fazer;  
 

 Promoção de ações reflexivas e participativas, voltadas à construção conjunta de 
soluções dos problemas cotidianos das organizações;  
 

 Instituição de forma perene nos serviços, de forma que os diversos momentos e 
modalidades educativas se combinem em um projeto global de desenvolvimento 
ao longo do tempo; 
 

 Valorização dos profissionais de saúde como protagonistas no processo de 
construção do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores;  
 

 Visão da equipe e o grupo como estrutura de interação, evitando a fragmentação 
disciplinar; 
 

 Instrumentalização das equipes e dos grupos para o desenvolvimento e a 
mudança institucional, através da transformação das práticas coletivas; 
 

  Ampliação dos espaços educativos fora dos espaços formais de aprendizado, e 
inserindo as práticas formativas dentro das organizações, na comunidade, em 
clubes e associações, em ações comunitárias;  
 

 Alcance a uma diversidade de atores, como os trabalhadores dos serviços, os 
grupos comunitários e os tomadores de decisão político-técnicos do sistema.  

      
    (DAVINI, 2009; BRASIL, 2009) 
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AS OFICINAS COMO ELEMENTOS INTERCESSORES 

Abrahão et al (2016) apresentam os elementos intercessores a partir do conceito de 

Deleuze (1998), que define como intercessão aquilo que traz divergências, desvios, 

interferências e assim, possibilita novas criações:  

 

 

 

 

 

Foi então, com esse propósito que as oficinas foram pensadas e elaboradas para o 

trabalho junto às equipes de saúde mental:  aprofundar as reflexões em torno da 

Educação Permanente e ao mesmo tempo ofertar elementos intercessores nas 

equipes, provocando movimentos para novas descobertas e possibilidades formativas 

e de Educação Permanente nos serviços. 

A seguir serão descritas as oficinas utilizadas em diferentes momentos junto à equipe 

de um CAPSad, durante uma pesquisa intervenção realizada em um projeto de 

mestrado profissional. O objetivo é compartilhar e disseminar uma possibilidade de 

atuação junto às equipes, a partir de uma experiência que foi bastante proveitosa. 

Fique à vontade para se inspirar!   

 

 

 

                  POR QUE OFICINAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE?  

Os intercessores se constituem como interferências, artifícios que incitam a diferenciação 

de elementos, saberes e acontecimentos, que deslocam e desacomodam outros planos nas 

relações de saber-poder, desterritorializando-os, criando novos territórios e modos de 

existência. Um intercessor produz movimento para a descoberta, para o não saber. Parte-

se do que se tem, do que se sabe para o que não se tem, o que não se sabe, como, por 

exemplo, sustentar novas formas de cuidar em liberdade. (ABRAHÃO, et al, 2016, p. 28). 
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Na pesquisa intervenção realizada, antes das oficinas foi realizado um grupo 

focal com a equipe, visando a compreensão acerca das percepções, crenças e atitudes 

dos profissionais em relação aos processos formativos e de Educação Permanente 

vivenciados no cotidiano do serviço. O grupo focal é uma técnica de coleta de dados 

comumente utilizada em pesquisas qualitativas (MINAYO, 2014), podendo ser 

considerado uma forma de entrevista coletiva, baseada na comunicação e interação.  

Esta etapa inicial foi muito importante para conhecer a realidade da equipe e 

contribuiu para a elaboração das oficinas, as quais foram construídas com vistas a 

auxiliar os profissionais nas necessidades e demandas identificadas a partir do grupo 

focal.  

Uma alternativa ao grupo focal para realizar esse momento inicial de uma 

forma mais informal junto às equipes é a realização de uma Roda de Conversa com os 

profissionais. A Roda de Conversa consiste em um encontro dialógico, no qual os 

participantes, a partir das suas experiências, podem expressar impressões, conceitos, 

opiniões e concepções acerca do tema em cena (SAMPAIO et al, 2014), que neste caso 

é a Educação Permanente. 

 

 

MOMENTO 1 – COLOCANDO A EM EDUCAÇÃO     
PERMANENTE EM CENA: GRUPO FOCAL  

 

DICA 1: Aspectos importantes para conduzir uma Roda de 
Conversa: 

Procure realizar a Roda de Conversa em um ambiente que seja 
familiar aos profissionais. Quanto mais à vontade estiverem, 
melhor! 

Como o próprio nome diz, a disposição dos participantes em 
círculo é importante para facilitar os diálogos e trocas.  

As perguntas devem ser feitas contemplando inicialmente 
temas mais gerais, posteriormente, mais específicos.  

O moderador deve estar atento, incentivando a participação 
de todos.  
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A oficina de Ecomapas de Educação Permanente foi desenvolvida com o 

objetivo de auxiliar as equipes a reconhecer as ações de Educação Permanente 

presentes no cotidiano de trabalho, assim como provocar reflexões ao avaliarem 

estas ações.  Antes de apresentar as etapas de desenvolvimento da oficina, vamos 

falar um pouco sobre o Ecomapa e suas características.  

 

 

 

 

 

Quais são as vantagens do uso do Ecomapa? 

 

 

 

 

 

 

 

Veja a seguir na Figura 1 um modelo de Ecomapa Familiar, que ilustra diferentes 

possibilidades de padrões organizacionais familiares, estruturas sociais ou “sistemas 

ecológicos” de um indivíduo.  

 

             MOMENTO 2 –ANALISANDO A EDUCAÇÃO PERMANENTE NO 
INTERIOR DA EQUIPE: OFICINA DE ECOMAPAS 

 

Você conhece o Ecomapa? 

O Ecomapa é uma ferramenta tipicamente 

utilizada para avaliação familiar, útil para 

identificar as relações e ligações entre o 

indivíduo, a família e o meio social 

(AGOSTINHO, 2007).  Através do Ecomapa é 

possível qualificar os tipos de vínculos de 

um sujeito com seu ambiente, suas 

atividades e com as pessoas significativas 

em seu cotidiano. Foi desenvolvido em 

1975 por Ann Hartman, para auxiliar as 

Assistentes Sociais do serviço público dos 

EUA no trabalho junto às famílias 

(HOLMAN, 1983).  

Quais as vantagens do Ecomapa? 

• É uma ferramenta simples, de fácil 
utilização; 

• Suas representações gráficas 
possibilitam uma linguagem acessível e 
comum; 

• Traduz de forma objetiva as relações 
intra e extra familiares; 

• Auxilia na identificação/percepção dos 
recursos e necessidades existentes, 
evidenciando possibilidades de 
mudanças; 

• Pode ser utilizado em diferentes 
contextos e serviços, como saúde, 
assistência social, educação, cultura e 
outros.  
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                                                                                        Figura 1: Exemplo de Ecomapa 

                                                                                    Fonte: AGOSTINHO, 2007 

 

POR QUE ADAPTAR O ECOMAPA PARA O USO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE? 

A ideia de adaptar o Ecomapa para o uso no contexto da Educação Permanente em Saúde 

(EPS) surgiu a partir da percepção de que muitas vezes as equipes sentem necessidade de 

maior investimento em ações de EPS, mas não dispõem de ferramentas que auxiliem na 

identificação e avaliação das demandas e recursos disponíveis, assim como da relação 

estabelecida entre a equipe e tais recursos.  O ecomapa veio ao encontro dessa necessidade, 

mostrando-se uma ferramenta simples, de tecnologia leve, e que poderia ser útil para ampliar 

a percepção das equipes de saúde sobre as ações de EPS. Adaptou-se então a ferramenta do 

Ecomapa, a partir da hipótese de que o seu uso propiciaria esse efeito intercessor na equipe, 

permitindo a sistematização das ações de Educação Permanente, a otimização da linguagem 

e estratégias comuns à equipe de trabalho, além do suporte para estabelecimento de 

prioridades, elaboração de projetos e de políticas públicas.  

 

Veja aqui um exemplo 
de Ecomapa Familiar! 
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ETAPAS DA OFICINA DE ECOMAPAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

A oficina com o uso dos Ecomapas de Educação Permanente transcorreu em diferentes 

etapas, as quais serão detalhadas a seguir: 

 

 Etapa 1 – Explanação sobre a proposta e posteriormente divisão da equipe em 2 

grupos. 

 

 
 

Fonte: pesquisa de campo 
Figura 2: Etapa 1 da oficina de Ecomapas 

 

 Etapa 2 – Aquecimento: Cada grupo recebeu uma caixa com recortes de falas 

produzidas pelos próprios profissionais (coletadas no grupo focal), que mencionavam 

as diferentes estratégias de Educação Permanente utilizadas pela equipe, assim como 

outras inexistentes, mas que eram desejadas pelos profissionais, fazendo-se assim a 

introdução do tema a ser abordado na oficina. Os grupos foram orientados a ler e 

conversar sobre as falas, com vistas às reflexões iniciais e ao aquecimento do grupo 

para o trabalho. Duração: 15-20 minutos.  

 

 Etapa 3 – Entrega dos Materiais: Foi entregue aos grupos cartolina, canetas coloridas, 

lápis, tesouras e cola branca. Também foram distribuídos aos grupos papéis com 

alguns nomes de dispositivos/estratégias de Educação Permanente, conforme Quadro 

1. Além das ações formativas mencionadas pelos próprios profissionais no grupo focal, 
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foram incluídas outras ações mencionadas na Política de Educação Permanente 

(BRASIL,2009), visando a ampliação de possibilidades a serem discutidas e avaliadas 

pela equipe.  

 

Nomes de dispositivos/estratégias de Educação Permanente 

• Cursos de Atualização Presenciais 

• Cursos de atualização - EAD 

• Fóruns Intersetoriais 

• Interconsulta e Atendimentos 

Compartilhados 

• Visita domiciliar conjunta 

• Estudos de Caso 

• Supervisão Clínica 

• Reuniões de Equipe 

• Especialização 

• Intercâmbio Profissional 

• Oficinas de programação local 

• Avaliação de processos e resultados 

• Projeto Engrenagens de EP / MS 

• Reuniões de Rede 

• Matriciamento 

• Encontro com o outro – trabalho 

interdisciplinar cotidiano 

• Redes sociais  

• Prática Colaborativa 

• Ações comunitárias 

• Construção e priorização de 

problemas       

• Seminários de estudos 

• Grupos de Discussão 

• Teleconferências e redes 

interativas 

• Oficinas de elaboração de projetos 

de trabalho 

• Sistematização de dados locais 

Fonte: própria autora.  
Quadro 1: Nomes de dispositivos/estratégias de Educação Permanente 

 

 Etapa 4 – Construção do Ecomapa de Educação Permanente, em dois momentos.  

 

• Momento 1: Após o aquecimento e reconhecimento das estratégias de 

Educação Permanente, os grupos foram orientados a construir um ecomapa de 

Educação Permanente. A ferramenta foi apresentada aos profissionais e as 

dúvidas sanadas. A equipe, que deveria ser representada no círculo central do 
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diagrama, foi orientada a elencar as ações/estratégias de Educação 

Permanente mais significativas para o grupo, sejam aquelas que já utilizavam 

ou as que não realizavam, mas que desejavam colocar em prática no contexto 

de trabalho do CAPSad. As ações eleitas pelos profissionais deveriam ser 

representadas graficamente nos círculos ao entorno (Figura 3). A equipe 

poderia elencar quantas ações ou dispositivos de Educação Permanente 

desejasse, utilizando ou não os nomes das ações entregues no início da oficina, 

estando livre para trazer novos elementos e criar novas possibilidades. O 

objetivo foi que o mapa funcionasse como um mediador das reflexões em torno 

do tema, permitindo novos olhares da equipe em relação aos seus processos 

formativos e de Educação Permanente.  

 
  Fonte: própria autora. 
  Figura 3: Representação gráfica das ações do Ecomapa de Educação Permanente 

 

• Momento 2: Após elencarem as os dispositivos ou ações de Educação 

Permanente, os grupos foram orientados a qualificar a relação estabelecida 

entre a equipe e as ações escolhidas para compor o mapa, através da 

representação gráfica utilizando diferentes tracejados (Figura 4): 
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         Fonte: própria autora 
         Figura 4: Representações gráficas dos qualificadores do Ecomapa de Educação 

Permanente.  

A Figura 5 traz um exemplo de construção do Ecomapa de Educação Permanente:  

     
Fonte: própria autora  
Figura 5: Exemplo de construção do Ecomapa de Educação Permanente 

 

No exemplo apresentado na Figura 5, é possível inferir que a Ação 1 é uma estratégia de 

Educação Permanente frequente ou utilizada habitualmente pela equipe, desejada, com alto 

investimento dos profissionais, porém com baixo retorno/não recompensadora. A partir da 

combinação entre os diferentes qualificadores utilizados, é possível realizar uma variedade de 

interpretações e análises. 
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Fonte: pesquisa de campo 
Figura 6: Construção dos Ecomapas de Educação Permanente pelas equipes. 

 

 Etapa 6 – Socialização dos Ecomapas de Educação Permanente. Após a construção dos 

mapas os grupos foram convidados a apresentar os trabalhos e partilhar percepções, 

havendo um momento para discussão e reflexão acerca do que foi construído. 

A seguir, imagem dos dois Ecomapas construídos pelos profissionais.  
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Fonte: pesquisa de campo 
Figura 7: Ecomapas de Educação Permanente construídos pelas equipe 

 

 

 

 

 

A partir da experiência na oficina de Ecomapas de Educação Permanente, observou-se que o 

processo de construção dos mapas, ao trazer mais materialidade para as ações, pode 

contribuir para uma visão mais ampliada e sistematizada dos processos formativos que 

ocorrem no interior do serviço.  

 

DICA 2: Alguns pontos para reflexão após a construção dos 
Ecomapas: 

• Ações de Educação Permanente que ainda não existem, 
mas são desejadas;  

• Identificação das razões pelas quais algumas ações dão 
maior ou menor retorno, são mais ou menos 
recompensadoras para a equipe; 

• O que fortalece e o que atrapalha as ações formativas; 
• O que mobiliza a equipe, tratando-se da Educação 

Permanente e a importância do desejo nesse processo; 
• Ações interrompidas. Por quê? 
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PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  

 
Na experiência da pesquisa intervenção realizada, através da oficina de Ecomapas, os 

profissionais identificaram uma multiplicidade de ações formativas, muitas interrompidas, 

outras a serem conquistadas ainda, pontuando um aspecto interessante, sobre a necessidade 

de planejamento para as ações formativas e de Educação Permanente.  

Cunha (2009) defende o ponto de vista que o planejamento estratégico se constitui 

uma perspectiva metodológica para a Educação Permanente em Saúde, uma vez que mostra-

se congruente com a sua proposta, ao possibilitar trabalhar as relações entre os problemas 

dos serviços de saúde e as necessidades formativas dos profissionais. Nessa perspectiva, 

observa-se que as atividades de planejamento vão ao encontro das orientações da Política 

Nacional de Educação Permanente (BRASIL, 2009, p.22) para elaboração das propostas 

regionais de Educação Permanente em Saúde, como:  

• Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores da 

saúde;  

• Definir e justificar a priorização de um, ou um conjunto de problemas, em relação 

aos demais, na busca de soluções originais e criativas guardando as especificidades 

regionais;  

• Descrever ações a curto, médio e longo prazo, para o enfrentamento das 

necessidades identificadas;  

• Formular propostas indicando metodologias de execução e correlacioná-las entre 

si.   

Embora o planejamento seja cada vez mais reconhecido como uma importante 

ferramenta de gestão no SUS, construir uma cultura de planejamento no interior dos serviços 

é um grande desafio, uma vez que exige a mobilização e engajamento de gestores e 

profissionais (NACHIF, ANDRADE, 2011). E tal desafio parece ser ainda maior no contexto da 

MOMENTO 3 – PARTINDO PARA A AÇÃO:                  
OFICINAS DE PLANEJAMENTO 
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Saúde Mental, em que o imprevisível e os atravessamentos do dia a dia são constantes. No 

entanto, apesar do caráter criativo, inventivo e em ato da clínica em saúde mental, o 

planejamento, não como algo que irá enrijecer, mas ajudar a conduzir, mostra-se importante 

para alavancar os processos de mudanças dentro do serviço. O planejamento estratégico, 

participativo e não normativo pode ser útil para reduzir a discrepância entre uma situação 

real, insatisfatória, e a situação ideal ou desejada pelas equipes (MATUS, 1989).  

A partir dessa necessidade identificada, foram pensadas 2 oficinas de planejamento, 

a primeira Oficina de Priorização e a segunda, Oficina de Plano de Ação (5W2H).  

 

 

 

OFICINA DE PRIORIZAÇÃO 

 Etapa 1: Apresentação da oficina e da Matriz de Priorização 

A proposta da oficina de priorização foi apresentada aos profissionais, assim como a Matriz 

(Quadro 10) desenvolvida para essa finalidade e seus critérios de priorização (Quadro 2). A 

oficina foi realizada em uma sala ampla, onde a Matriz foi aberta em um computador e 

projetada em uma tela, de modo que todos os profissionais da equipe pudessem acompanhar 

e colaborar no preenchimento da mesma.  

 Etapa 2: Entrega de materiais 

Cada profissional recebeu uma folha contendo os critérios e as respectivas pontuações a 

serem utilizadas na Matriz de Priorização. O objetivo, ao disponibilizar as folhas, foi facilitar a 

participação dos profissionais que poderiam recorrer às mesmas sempre que necessário.   

Oficina de Priorização – Objetivos: 
 Priorizar as ações mais importantes para a equipe, 

 Auxiliar a equipe na tomada de decisão; 

 Direcionar a equipe sobre quais ações investir primeiro. 

Oficina de Plano de Ação - Objetivos: 
 Traçar estratégias para implementação das ações 

formativas; 

 Viabilizar a execução das ações priorizadas pelos 

profissionais. 
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Na matriz elaborada para a oficina, as ações levantadas pela equipe através dos Ecomapas 

foram avaliadas quanto aos seguintes critérios:  

 

 

 

 

 

 

 

Cada ação de Educação Permanente foi avaliada a partir dos 5 critérios acima. E para 

cada critério a equipe atribuiu uma pontuação, que pôde variar entre 1, 3 ou 5, conforme 

pode ser visualizado nos Quadros 3 e 4 a seguir.  Cabe ressaltar que os critérios desejo, 

rapidez, autonomia e benefício operam em proporção direta, ou seja, quanto mais a ação for 

desejada, mais rápida for sua implementação, mais autonomia a equipe tiver e maiores forem 

os benefícios, mais evidência de que determinada ação deva ser priorizada. Já o custo opera 

em proporção inversa, ou seja, quanto menor o custo para realizar dada ação, maior a 

possibilidade desta ser priorizada pela equipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desejo – o quanto a equipe está motivada e desejosa para realizar 

tal ação;   

 Rapidez – prazo necessário para que a ação seja implementada;   

 Autonomia – o quanto a equipe tem autonomia para colocar a 

ação em prática;  

 Benefício – qual a abrangência dos benefícios da ação; 

 Custo – valor necessário para a implementação da ação.  



22 
 

 
MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO - CAPS-ad 

 
 

AÇÃO/ESTRATÉGIA 

 

DESEJO RAPIDEZ AUTONOMIA BENEFÍCIO CUSTO 
 

NÍVEL DE 
PRIORIZAÇÃO 

 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

1 -  
 

    
  

2 - 
 

    
  

3 -  
 

    
  

4 -  
 

    
  

5 -  
 

    
  

6 -  
 

    
  

7 - 
 

    
  

8 -  
 

    
  

9 -  
 

    
  

10 -  
 

    
  

11 -  
 

    
  

12 -  
 

    
  

13 -  
 

    
  

14 - 
 

    
  

15 -  
 

    
  

16 -  
 

    
  

17 -  
 

    
  

18 -  
 

    
  

19 -         

20 -         
Fonte: própria autora.  
Quadro 3: Modelo da Matriz de Priorização 
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DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS - MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 
 

 

DESEJO RAPIDEZ AUTONOMIA BENEFÍCIO CUSTO 

 

Qual o nível de 
desejo/interesse da 
equipe para com a 

estratégia? 

 

Em quanto tempo pode-se 
colocar em prática a 

estratégia? 

Qual a autonomia da equipe para executar a 
ação? 

Até onde irão os benefícios da ação 
a ser implantada? 

Qual o custo para a 
implementação da 

estratégia? 

Alto Médio Baixo 1 a 3 
meses 

3 a 6 
meses 

6 
meses 

a 1 
ano 

Equipe ou 
profissionais 

podem 
realizar 

sozinhos 

Depende do 
envolvimento 

de outras 
áreas 

Depende 
da 

aprovação 
da gestão 
municipal 

Para toda 
comunidade 

e usuários 

Para a 
toda a 
RAPS 

Somente 
para o 

CAPSad/ 
Individual 

Sem 
custo 

Baixo 
custo 

Custo 
Elevado 

5 
pontos 

3 
pontos 

1 
ponto 

5 
pontos 

3 
pontos 

1 
ponto 

5 

pontos 

3 

pontos 

1 

ponto 

5 

pontos 
3 

pontos 
1 

ponto 

5 

pontos 
3 

pontos 
1 

ponto 
Fonte: própria autora 
Quadro 4: Descrição dos critérios utilizados na Matriz de priorização.  

 
 
 



 

24 
 

 Etapa 3: Alinhamento e síntese das estratégias a serem priorizadas 

As ações elencadas pelos profissionais anteriormente na Oficina de Ecomapas foram sintetizadas, 

de modo que as ações que estavam repetidas nos Ecomapas dos dois grupos ou então aquelas que 

eram correspondentes, porém estavam com a nomenclatura um pouco diferente, foram unificadas. 

Todo o processo de síntese foi feito junto com a equipe e validado antes de darmos início à 

priorização.   

 Etapa 4: Preenchimento da Matriz 

A Matriz de Priorização foi preenchida coletivamente. A equipe discutiu e avaliou cada estratégia 

segundo os cinco critérios de priorização (desejo, rapidez, autonomia, benefício, custo), atribuindo as 

pontuações para cada item. A pesquisadora conduziu a discussão enquanto realizava os registros na 

planilha, que conforme já foi destacado, estava projetada e visível para acompanhamento de todos 

os profissionais.  

 Etapa 5: Definição do peso ou importância dos critérios 

Após o preenchimento da planilha foi discutido com a equipe se todos os cinco critérios da Matriz 

de Priorização teriam o mesmo peso para a tomada de decisão. Após um intenso e rico debate 

coletivo o grupo definiu que os critérios Benefício, Rapidez e Custo teriam um maior peso no cálculo 

da priorização do que os critérios Desejo e Autonomia. Cabe ressaltar que a equipe optou por não 

atribuiu um peso maior ao critério Desejo, não por não considerá-lo importante, mas devido ao fato 

de que ele apareceu com pontuação máxima em todas as ações presentes na matriz e, dessa forma, 

não auxiliaria no processo de priorização. Já em relação ao critério Autonomia, a equipe considerou 

que o critério Custo teria maior importância, uma vez que consideravam ter certa autonomia para 

propor as ações, mas a questão financeira era o que mais restringia na realização destas. Ou seja, 

uma vez que todas as ações eram desejadas pelos profissionais, a equipe decidiu priorizar aquelas 

que também proporcionassem benefícios mais abrangentes, que pudessem ser realizadas em um 

menor prazo e com custo mais baixo. Desta forma, na planilha os critérios Benefício, Rapidez e Custo 

tiveram a pontuação multiplicada por 2, conforme importância atribuída pelos profissionais a cada 

um (Quadro 5).  
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Critérios Peso (fator multiplicador) 

Benefício, Rapidez, Custo 2 

Desejo, Autonomia 1 

                                  Fonte: própria autora.  
                                  Quadro 5: Critérios x Peso/ Fator multiplicador para a priorização 

 
 Etapa 6: Identificando as prioridades através da matriz 

Um cálculo médio das pontuações é realizado na matriz, na coluna “Nível de priorização”, 

indicando:  

 

 

 

 

 

A partir destas classificações os profissionais puderam visualizar, dentre as diversas ações 

elencada na Oficina de Ecomapas, aquelas prioritárias, conforme o nível de priorização mais elevado 

indicado. O resultado da priorização ofereceu um direcionamento à equipe sobre quais ações investir 

primeiro.  Ressalta-se que embora a matriz de priorização seja uma ferramenta que se utiliza de 

critérios objetivos e quantitativos, buscando com isso uma certa racionalidade técnica, o seu processo 

de construção é permeado também pelas preferências e valores dos profissionais, além de estar 

“articulada à racionalidade política dos atores sociais participantes do processo” (BAHIA, 2009). 

Olhando apenas para o cálculo feito ao final da planilha, pode-se inferir que a Matriz, enquanto um 

instrumento técnico, seja incapaz de traduzir o que, de fato, é importante ou prioritário para equipe. 

Mas se observado atentamente o modo com que a ferramenta foi construída, com todos os critérios, 

pontuações e pesos definidos pela equipe, acredita-se que o resultado final da Matriz possa refletir 

as prioridades dos profissionais de forma bastante sensível.  

 

 Nível de priorização Alto = para ações com pontuação média acima de 8,5 

 Nível de priorização Médio = para ações com pontuação média entre 5,1 a 8,4 

 Nível de priorização Baixo = para ações com pontuação média menor que 5 
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OFICINA DE PALNO DE AÇÃO 5W2H  

A Oficina de Plano de Ação se deu em um encontro posterior à oficina de priorização, a partir da 

necessidade de traçar uma estratégia que viabilizasse a implementação das ações formativas 

priorizadas pela equipe. A partir das ações diagnosticadas com alto nível de prioridade, o objetivo 

desta oficina foi possibilitar a construção de um plano de ação junto à equipe que contemplasse as 

ações priorizadas pelos profissionais. 

 A ferramenta 5W2H 

Após identificar as necessidades formativas e priorizar as ações, o próximo passo foi, então, a 

elaboração de um plano de Educação Permanente a nível local, que viabilizasse a realização das 

atividades selecionadas pela equipe. Para tanto optou-se pela utilização da ferramenta 5W2H, 

amplamente utilizada no âmbito da gestão estratégica (GARCIA; REIS, 2016). 

 

 

 

A ferramenta 5W2H tem como objetivo central responder a sete perguntas e organizá-las, 

conforme explicitado no quadro 6 abaixo:  

 

 

 

A ferramenta 5W2H consiste num plano de ação para atividades 

pré-estabelecidas e que precisam ser desenvolvidas, mapeando-se 

o que deve ser feito, quem fará o quê, em qual período de tempo, 

em qual local, os motivos pelos quais as atividades devem ser feitas, 

como serão feitas e quanto custarão (MEIRA, 2003).  
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Etapas para aplicação da ferramenta 5W2H 

 

5W 

What O que? Que ação será executada? 

Who Quem? Quem irá executar/participar da ação? 

Where Onde? Onde será executada a ação? 

When Quando? Quando a ação será executada? 

Why Por quê? Por que a ação será executada? 

 

2H 

How Como? Como será executada a ação? 

How Much Quanto custa? Quanto custa para executar a ação? 

        Fonte: Meira (2003).  
        Quadro 6: Etapas para aplicação da ferramenta 5W2H 

 
DESENVOLVIMENTO DA OFICINA 

 Etapa 1 – Apresentação da proposta à equipe 

A proposta da oficina foi explanada aos profissionais, bem como apresentada a ferramenta 5W2H, 

que iria ser utilizada para a realização do plano de ação.  

 Etapa 2 – Divisão da equipe em pequenos grupos 

A equipe foi dividida em três pequenos grupos, de modo que cada grupo ficou responsável pelo 

planejamento de algumas ações.  

 Etapa  3 - Distribuição das planilhas 5W2H 

Foi entregue em cada grupo os quadros com os itens da metodolgia 5W2H impressos (Quadro 7) 

para que o plano de ação fosse elaborado nos grupos.  
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     Fonte: Elaborado pela autora.  
     Quadro 7: Modelo do Quadro 5W2H utilizado na Oficina de Planejamento 

 
 Etapa 4 – Elaboração do plano de ação 

Cada grupo teve cerca de 1 hora para discutir e realizar o plano de ação para as estratégias sob 

sua responsabilidade.  

 Etapa 5 – Socialização e validação dos planos de ação  

Após a finalização dos trabalhos a equipe se reuniu novamente para a socialização dos planos de 

ação de cada grupo entre todos os profissionais. Os planejamentos foram compartilhados de modo 

que toda a equipe também pôde discutir, contribuir e validar a proposta final para cada ação. Os 

planos de ação para cada atividade formativa foi entregue à gestão do serviço, que também 

participou de todo o processo.  
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