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O problema da Imprecisão dos termos
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Figura adaptada de Frenk et al. 2010

Mudanças em Curso no Trabalho e Educação
em saúde

Integralidade da Saúde – Apreensão ampliada e
contextualizada de saúde - Complexidade

Mudança do perfil demográfico e epidemiológico –
Envelhecimento e Múltiplas condições crônicas

Mudança do processo de trabalho em saúde –
Trabalho em equipe e pratica colaborativa IP
Crescente incorporação tecnológica e custo da atenção
à saúde

Trabalho em equipe integrado e colaborativo
É uma forma de trabalho interprofissional que envolve
profissionais de diferentes áreas que trabalham de
maneira interdependente, integrada, com clareza dos
papéis, compartilhando identidade de equipe,
objetivos, valores e responsabilidades para atender as
necessidades de saúde dos usuários, famílias e
comunidades.
D’Amour et al. (2008), Orchard (2010), Reeves et al, 2010; WHO (2010),
West, Lyubovnikova, 2013; Morgan et al 2015

Atributos/características do Trabalho em equipe
Integrado e Colaborativo
• Colaboração entre os profissionais
• Foco no usuário, família e comunidade do território –
necessidades de saúde e de cuidado em saúde
• Objetivos comuns/compartilhados da equipe
• Interdependência e complementaridade das ações

• Reconhecer o trabalho e a área de conhecimento do outro
• Valores e responsabilidades compartilhadas
• Comunicação efetiva e interação na busca do
entendimento (diálogo com base em argumentos)

Colaboração e Prática colaborativa interprofissional
Necessidade de colaboração para além da equipe – também

entre diferentes equipes de um mesmo serviço, entre diferentes
serviços da rede de atenção à saúde e intersetorial

Colaboração IP – termo guarda-chuva para outros 2
termos:
Pratica colaborativa IP – usado para descrever
elementos da colaboração implementados na pratica
dos serviços de saúde

Trabalho em equipe IP – nível mais profundo de
trabalho IP com intensa interdependência das ações
Morgan et al (2015)

Colaboração e Prática colaborativa interprofissional

O conceito de colaboração IP pressupõe que
profissionais de diferentes áreas querem trabalhar
juntos para prover a melhor atenção à saúde, mas ao
mesmo tempo têm seus próprios interesses e querem
reter algum grau de autonomia
D’Amour et al (2008)

Trabalho em equipe Prática interprofissional
Colaborativa Colaboração IP em Rede

Fonte: Agreli HLF, 2018 (adaptação e tradução de Morgan, Pullon e McKinlay, 2015
e Reeves et al, 2010)

O trabalho em equipe e Prática colaborativa se referem a:
Atenção centrada no paciente/usuário (ACP/U)

“cuidar com pessoa, ao invés de cuidar para as pessoas”
(Domajnko et al,2015)

Três elementos chave da ACP:
• Perspectiva ampliada do cuidado à saúde – sem
reducionismo as dimensões da doença
• Participação do paciente/usuários no cuidado e
participação social
• Relação profissional e paciente/usuário e relações IP
Agreli et al (2016) e Agreli (2017)

O trabalho em equipe e Prática colaborativa se referem a:

1. Colaboração e articulação das ações
2. Interação usuário-profissional e entre profissionais
- Colaboração é o processo em que diferentes
profissionais querem trabalhar juntos para impactar
positivamente o cuidado e envolve a construção de acordos,
reconhecimento do outro
- Interação dos profissionais significa estabelecer uma
modalidade de comunicação que busca o entendimento
e o reconhecimento mútuo
Joint Commission for Hospital Accreditation analisou 2455 eventos sentinela e
identificou que em 70% deles a raiz principal foi falha na comunicação entre os
profissionais, 75% dos pacientes envolvidos foram a óbito (Leonard et al,2004)

EDUCACAO INTERPROFISSIONAL (EIP)
Deve promover o aprendizado de competências
– atitudes (valores) conhecimentos e habilidades
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Definição de EIP
• EIP é definida como intervenções nas
quais membros de mais de uma profissão
da saúde aprendem juntos de forma
interativa com o explicito propósito de
melhorar a colaboração interprofissional e
a saúde e bem estar de usuários, famílias
e comunidades (Reeves et al, 2016)
Revisão sistemática de Maio/2016

Efetividade das intervenções de EIP
(Reeves et al, 2016)
Contexto da EIP
•Apoio institucional
•Flexibilidade das grades curriculares
•Formação dos docentes para EIP
Processo de aprendizagem
•Assegurar aprendizado teórico pratico nos Serviços
•Aprendizado reflexivo e interativo
Produtos (Versão estendida do modelo clássico de
resultados educacionais de Kirkpatrick (Barr et al 2005)
•A maioria dos estudos nível 1, 2a e 2b (mudanças de
atitude, conhecimentos e habilidades)

Tipologia de competências

Competências colaborativa
Canadian Interprofessional Health

Interprofessional Education Colaborative (IPEC)

Collaborative (CIHC), Canada, 2010

Group, USA, 2011; 2016

• National Interprofessional
Competence Framework

• Core Competences for
Interprofessional Collaborative Practice

• Seis domínios de competências

1) Comunicação interprofissional

• Quatro domínios de competências

2) Cuidado centrado no

1) Valores éticos para a prática

paciente/cliente, família/comunidade

interprofissional

3) Clareza dos papéis profissionais

2) Papéis e responsabilidades

4) Funcionamento da equipe

3) Comunicação Interprofissional

5) Liderança colaborativa

4) Equipes e trabalho em equipe

6) Resolução de conflitos
interprofissionais

Efetividade do trabalho em equipe e colaboração IP
Distinguir as equipes integradas e colaborativas das equipes fragmentadas

As equipes não são – mero agrupamento de diferentes
profissionais em um mesmo serviço, atendendo aos mesmo
pacientes/usuários no mesmo turno de trabalho

É preciso distinguir:
• As equipes integradas colaborativas e efetivas das equipes
fragmentadas ou pseudo-equipes

É preciso reconhecer a efetividade do trabalho em equipe:
• Equipes efetivas produzem resultados efetivos – que
atendem as necessidades de saúde dos pacientes/usuários e

produzem melhor clima de equipe e satisfação no trabalho
West, Lyubovnikova, 2013 Peduzzi et al, 2016 (PPSUS 2016 na rede básica SP)

Pesquisas trazem evidencias da efetividade do trabalho em

equipe e colaboração IP
Reeves et al (2016; 2017) – Revisão de literatura sobre resultados e impacto
da Educação IP e suas relações com resultados no cuidado à saúde
Carter et al, 2012 (J Clinical Hypertension – revisão de literatura mostra que

equipes com farmacêuticos e enfermeiras produzem melhores resultados no
controle da PA)

Zwarewnstein et al, 2009 – Revisão Cocharne sugere que a prática baseada
na colaboração entre profissionais das equipes melhora o resultados dos
cuidados aos pacientes
Proudfoot et al, 2007 – Impacto do trabalho em equipe na satisfação do
usuário e satisfação no trabalho

‘O sal da Terra’ Beto Guedes

Vamos precisar de todo mundo
Um mais um é sempre mais que dois
A sinergia expressa a complexidade do
Trabalho em equipe e Pratica colaborativa

Obrigada!!!
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