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INTRODUÇÃO: No mundo todo, estima-se que 2,5 milhões de neonatos morreram no 

primeiro mês de vida somente em 2017, sendo aproximadamente 7.000 por dia. No Brasil, a 

mortalidade neonatal correspondeu a nove mortes neonatais para cada 1.000 nascidos vivos 

no ano de 2016, uma diminuição expressiva comparada ao ano de 1990, quando o valor era de 

25 mortes neonatais para cada 1.000 nascidos vivos. Apesar dessa diminuição, ainda é 

bastante elevada e diferente entre as regiões do país (WORLD HEALTH ORGANIZATION 

et al., 2018).  Uma das estratégias para melhorar a confiabilidade da assistência neonatal e a 

segurança nos processos de cuidado ao RN são o aperfeiçoamento e a atualização dos 

profissionais por meio de um conjunto de estratégias pedagógicas, considerando as demandas 

e as necessidades emergentes do cotidiano de trabalho na unidade neonatal (SILVA et al., 

2018).  Apesar de um crescimento constante nas inovações e estudos educacionais que 

investigam a aceitação e a eficácia dessas inovações, a educação médica não obteve melhorias 

suficientes na prática e nos resultados desses investimentos. Estudo realizado em 2016 por 

Andreatta et al, constatou que após 18 semanas da participação em treinamento, houve 

dificuldade de solidificar o conhecimento. Assim, faz-se necessária educação continuada dos 

profissionais a fim de sedimentar o conhecimento. Existem poucos estudos realizados no 

Brasil que propiciem uma análise ampliada do ensino neste cenário (BALBINO, SILVA, 

QUEIROZ, 2020). 

 

OBJETIVOS: Descrever a experiência de uma unidade de cuidados intermediários neonatais 

de abordagem multidisciplinar no processo ensino-aprendizagem de procedimentos no 

período neonatal. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de estudo de relato de experiência com demonstrações dos 

procedimentos em neonatologia através de discussões em grupo e aulas prático-teóricas. Essas 

acontecem semanalmente dentro da própria unidade com a presença de equipe 

multiprofissional composta por: residentes de pediatria e neonatologia, neonatologistas, 

fisioterapeutas, enfermeiros e fonoaudiólogos. As aulas tiveram início em março/2021 por 

iniciativa da preceptora da residência médica em pediatria que atua na unidade após perceber 

as potencialidades e fragilidades dos residentes e da própria equipe multiprofissional que 

presta cuidados aos recém-nascidos. A proposta foi passada para as equipes médica, de 

enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia que aceitaram prontamente. Em cada reunião 

participam, em média, 10 pessoas, com duração aproximada de 1hora. Nesses encontros são 

realizados treinamentos práticos através de simulação em bonecos, ventiladores mecânicos, 

CPAPs (Pressão positiva contínua em vias aéreas), equipos de infusão de drogas, aparelho de 

fototerapia. Os temas abordados foram: fototerapia, exsanguineo-transfusão, suporte 

ventilatório, técnicas de amamentação, manipulação de medicações, inserção de acessos 



venosos centrais e periféricos. Os assuntos foram propostos de acordo com as necessidades e 

fragilidades da unidade. Dentre as estratégias pedagógicas utilizadas, destacam-se discussões 

em grupo associadas a demonstrações de procedimentos voltadas para enfermeiras, médicos, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Nessas reuniões são abordadas as experiências de cada 

profissional frente ao tema proposto, bem como levantada propostas para aperfeiçoamento de 

cada competência. Em relação aos recursos utilizados, foi optado por materiais de fácil acesso 

da unidade, sem necessidade de aquisição de outros produtos que não pertencessem ao 

serviço. Esse tipo de metodologia favorece maior interação, possibilitando maior 

compartilhamento de experiências.  

RESULTADOS: A realização destas reuniões permitiu melhorar a assistência aos recém-

nascidos, com trocas de experiências, evidenciando a importância de discutir os casos junto a 

equipe multidisciplinar.  Assim, podemos constatar as fragilidades do grupo, bem como atuar 

frente a estas na melhoria da assistência. Essas discussões coletivas propiciam maior 

entrosamento com a equipe, gerando oportunidades de refletir sobre as práticas cotidianas, 

visando um atendimento de excelência aos nossos recém-nascidos. Evidenciou-se que são 

recentes as pesquisas focadas nas metodologias ativas, nas quais a aprendizagem ocorre a 

partir de discussão em grupo de modo criativo e participativo, admitindo uma prática 

pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora. 

 

CONCLUSÃO: O trabalho em equipe favorece a integração, as trocas de saberes e 

experiências pautadas pelo respeito à diversidade, o que possibilita a cooperação para o 

desenvolvimento de práticas de saúde transformadoras e para que se estabeleça o diálogo 

permanente. Palestras, cursos, oficinas e treinamentos são ações de curta e média durações 

que podem favorecer a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais 

direcionados para atividades atualmente desempenhadas. O uso desses métodos é corriqueiro 

na área da saúde e está relacionado a uma formação conteudista e tecnicista, em que o 

professor assume um papel central de detentor e transmissor do conhecimento, enquanto o 

discente assume um papel passivo, retendo e reproduzindo aquilo que recebeu do docente. Em 

nossa unidade, buscamos o uso da educação interprofissional, com o treinamento 

multiprofissional, práticas coletivas e troca de experiências, nesse sentindo, rompemos com o 

padrão preestabelecido de fragmentação do conhecimento. As experiências trocadas 

mostraram que a interdisciplinaridade e as ações interprofissionais estão presentes nas 

diversas atividades e são elementos estruturantes do cotidiano de nossa unidade. Isso, exige 

que revisemos o processo de aprendizado fragmentado trazido da faculdade, a fim de 

centrarmos no cuidado do indivíduo como um ser complexo que exige um trabalho em 

equipe.  
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