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INTRODUÇÃO 

Bem vindo ao Grupo Técnico Interprofissional – GTI.  

O objetivo deste sub-site, como uma ação do 
Planejamento Estratégico de 2020-2025, é informar o 
Profissional de Saúde do Estado de São Paulo sobre a 
importância da Prática Colaborativa 
Interprofissional e seu bem-estar bem como, sua 
responsabilidade com sua saúde precisando para isso 
reconhecer a importância de cada um dos 
profissionais da saúde na prevenção e ação nas 
Doenças Crônicas não Transmissíveis. 

Criado pela Resolução SS nº 78, de 23-6-201 constitui 
o Grupo Técnico Interprofissional - GTI, visando à 
articulação de ações educativas, de promoção de 
saúde e gestão de qualidade da assistência à saúde 
no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo.  

 

Visão  

Ser reconhecido como referência em propostas de 
interprofissionalidade no campo da SES-SP 
contribuindo com o Sistema de Saúde através da 
reorientação dos profissionais de saúde até 2025. 

 

Missão 

Ser um grupo com o objetivo de promover e 
fortalecer a articulação de ações  educativas, de 
promoção de saúde e bem-estar, de caráter 

interprofissional, no âmbito da SES/SP. 

COMPOSIÇÃO 

O Grupo Técnico Interprofissional - GTI é composto 
por representantes dos seguintes Conselhos Regionais 
dos Profissionais de Saúde do Estado de São Paulo: 
 

Conselho Regional de Biologia - CRBio 
Conselho Regional de Biomedicina - CRBm 
Conselho Regional de Educação Física - CREF 
Conselho Regional de Enfermagem - COREN 
Conselho Regional de Farmácia - CRF 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional - CREFITO 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - CREFONO 
Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV 
Conselho Regional de Nutricionistas - CRN 
Conselho Regional de Odontologia - CRO 
Conselho Regional de Psicologia - CRP 
Conselho Regional de Química – CRQ 

 
Os Conselhos Regionais de Medicina e Serviço 
Social não participam.  

 

 
 

Figura 1 Membros do GTI no 2° Simpósio de Saúde e Bem-

Estar 
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HISTÓRICO DE AÇÃO 

 
Figura 2 Membros do GTI e populares no Evento do Meio 

Ambiente em 2016 

Até 2016 o GTI realizava ações de prevenção e vida 
saudável nos locais públicos destinados à população 
em geral. Em 2017 o grupo resolveu que as ações 
deveriam ser voltadas para o Profissional de Saúde 
(Cuidar de quem Cuida).  
Visando uma melhor gestão da qualidade da 

assistência e integração entre os profissionais da 

Saúde o GTI iniciou em 2015 estudos sobre Marco 

para Ação em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa da OMS, tendo como produto o 1° 

Seminário sobre: A Prática Colaborativa 

Interprofissional realizado em 26 de Maio de 2017 no 

centro de Convenções Rebouças.  

 

SEMINÁRIO DA PRÁTICA COLABORATIVA 
INTERPROFISSIONAL 

 

 

 

 

Com objetivo de sensibilizar e promover dialogo das 
dimensões interprofissionais entre os integrantes dos 
Conselhos Regionais das Profissões da área de Saúde, 
elaborando uma agenda de ações que permita aos 
Conselhos serem parte integrante na disseminação da 
importância da integração interprofissional e o 
desafio nas suas dimensões de educação, prática e 
regulação. 

 

Figura 4 Membros do GTI e Apioadores do DRS e USP de RP-

2019. 

O formato do seminário é o seguinte: 

Pela manhã: Palestras dos experts nos temas 
educação e prática Interprofissional e mecanismos de 
regulação entre as profissões. À tarde: oficina de 
trabalho como objetivo de construir uma agenda de 
ações para fortalecer a abordagem interprofissional 
entre os conselhos no GTI. 

Sabemos que a ação interprofissional possibilita 
que vários profissionais de saúde com diferentes 
experiências trabalhem com pacientes, famílias, 
cuidadores e comunidades para prestar 
assistência da mais alta qualidade.  

Sendo assim, a visão é que os profissionais de saúde 
tornem-se colaborativos, preparados para a prática, 
para atingir essa visão para o futuro requer o 
desenvolvimento contínuo de competências 
interprofissionais por parte dos estudantes e 

profissionais de saúde aprendendo a trabalhar juntos. 

Esta é uma estratégia inovadora que pode 
cooperar com a Secretaria de Estado Saúde no 
desenvolvimento de políticas e programas 
motivadores da força de trabalho para uma 
atenção à saúde mais segura, altamente 
qualificada, acessível e centrada no paciente em 
todas as fases da rede de assistência. 

Para que as ações de interprofissionalidade 
aconteçam nos âmbitos das Diretorias Regionais de 
Saúde (DRS), o GTI promove com apoio das DRS 
locais, universidades locais e subsedes dos Conselhos 
um dia de Seminário da Pratica Colaborativa 
Interprofissional. 

Figura 3 Logo do Seminário da Pratica Colaborativa 
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Figura 5 Plenária em Ribeirão Preto -2019 

Da agenda de ações do 1° seminário da prática 
colaborativa interprofissional em São Paulo realizou 
na Diretoria Regional de Saúde DRS de Campinas e 
DRS de Ribeirão Preto o 2° e 3° Seminário. Em 2020, 
devido a pandemia não realizamos eventos, tendo 
sido as reuniões virtuais e realizamos o Planejamento 
Estratégico, virtual. Estamos organizando o 4° 
SEMINÁRIO DA PRÁTICA COLABORATIVA 
INTERPROFISSIONAL em Santos, totalmente on line.   

SIMPÓSIO DE SAUDE E BEM ESTAR PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Preocupados com a saúde integral dos milhares de 
Profissionais de Saúde do Estado de São Paulo que 
prestam assistência à saúde, o GTI organiza 
anualmente o Simpósio de Saúde e Bem Estar no 
Centro de Convenções Rebouças (CCR), desde 2017, 
para divulgar ferramentas para melhorar a qualidade 
de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes 
como, por exemplo, modos de viver.  

Objetivo Geral: Conscientizar os profissionais de 
saúde da importância da vida saudável e bem 
estar, ou seja, a saúde integral corpo, alma e 
mente e espirito; mudança do estilo de vida e 
hábitos para atingir a meta de vida saudável 
através da alimentação, atividade física bem 
como para cuidados que se deve ter com o Meio 
Ambiente.  

Específico: Organizar oficinas temáticas para que 
os profissionais entendam as dimensões de Saúde e 
bem-estar 

A realização deste evento está fundamentada no 
Objetivo 3 da Organização das Nações Unidas (ONU) 
que é:  Saúde e Bem Estar: Assegurar uma vida 
saudável e promover o bem-estar para todas e todos, 
em todas as idades como parte da: Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável - especificamente no 
item 3.4: Até 2030, reduzir em um terço a 
mortalidade prematura por doenças não 
transmissíveis via prevenção e tratamento, e 
promover a saúde mental e o bem-estar.  

 

Apoiadores: Divisão de Doenças Crônicas – SES SP; 
Programa Hábitos Saudáveis da Coordenadoria de 
Recursos Humanos CRH-SES; Associação Brasileira 
para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica 
(ABESO); SustentAREA a rede alimentar. 
 
Desta maneira procuramos despertar nos profissionais 
de saúde a responsabilidade consigo mesmo para ser 
exemplo para o outro. 

Este ano de 2021 realizaremos o evento on line no dia 
9 de Novembro. 

 
  

Figura 6 1° Simpósio de Saude e Bem- Estar  -2017  

 


