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Introdução
Esta seção apresenta o Manual e descreve o processo de credenciamento que apoia o
desenvolvimento de práticas baseadas em valores por meio do aprendizado
compartilhado.

1. Origem e Objetivos
2. A estrutura do manual
3. Credenciamento e Aprendizagem Compartilhada
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1. Origem e Objetivos
Desde sua introdução nos primeiros anos deste século, o treinamento nas habilidades para a
prática baseada em valores tem sido amplamente adotado em saúde mental e atenção
primária com iniciativas de contrapartida em áreas relacionadas, como o comissionamento
baseado em valores. O objetivo deste Manual é apoiar a extensão da prática baseada em
valores à atenção secundária.
O Manual é baseado em um programa em Cuidados Cirúrgicos baseados em Valores
desenvolvido pelo Departamento de Ciências Cirúrgicas de Nuffield, Oxford Medical School, em
parceria com o Centro Colaborador para a Prática Baseada em Valores em Saúde e Assistência
Social no St Catherine's College. Assim, reflete a especialização de uma ampla gama de partes
interessadas, dentro e além da cirurgia (conforme detalhado em nossos agradecimentos).
No entanto, continua sendo um trabalho em andamento. O modelo inclui vários princípios
orientadores e ideias-chave sobre a prática baseada em valores. Esperamos que os materiais de
amostra e os protocolos de treinamento incluídos sejam úteis. Mas a implementação bemsucedida da prática baseada em valores depende do desenvolvimento e adaptação da
abordagem para atender às contingências específicas de uma determinada área clínica e
contexto do serviço.
Estender a prática baseada em valores para a atenção secundária será, assim, um processo
iterativo. O modelo cirúrgico apresentado neste manual é um ponto de partida. Mas o objetivo
é que ele seja progressivamente desenvolvido e enriquecido por meio de feedback e
contribuições de outras áreas da atenção secundária.
Conscientização e toda uma abordagem sistêmica
O ponto de partida e a habilidade clínica chave para a prática baseada em valores no
atendimento clínico é a conscientização dos valores e é com isso que os materiais apresentados
na Parte II do Manual (O Modelo de Treinamento) são primariamente relacionados.
A conscientização dos valores é essencial para o cuidado centrado na pessoa contemporânea. A
implementação sustentável, no entanto, depende de toda uma abordagem sistêmica
incorporando outros elementos da prática baseada em valores (descritos na Parte I).
O Manual deve, portanto, ser lido como estando ao lado e em parceria com iniciativas em
outras áreas da prática baseada em valores apoiada pelo Centro Colaborador.
Leia mais: para mais informações sobre outros aspectos do trabalho do Centro de Colaboração,
por favor, vá para valuesbasedpractice.org e siga os links What do we do?/Key Areas of
Collaboration (O que fazemos? / Áreas-chave de colaboração)
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2. O modelo de treinamento e a biblioteca de
recursos
O Manual está dividido em três partes principais
• Parte I, na Prática Baseada em Valores, fornece uma breve introdução à prática baseada em
valores com foco em seu papel no atendimento clínico. Pontos-chave na prática "O quê?", "Por
quê?" e “Como é? " da prática baseada em valores são ilustrados com exemplos de cirurgia.
• Parte II, O Modelo de Treinamento, baseia-se em nossa experiência no desenvolvimento de
práticas baseadas em valores em cirurgia e áreas relacionadas à atenção secundária (como a
radiografia). O modelo inclui
1) O Modelo Básico de Treinamento: consiste em três blocos de construção de
seminários cobrindo, respectivamente, exercícios interativos que introduzem
valores e práticas baseadas em valores, discussão de casos e mensagens.
2) Detalhes do Bloco de Construção de Seminários 1: os exercícios interativos no
Bloco de Construção de Seminários 1 são fundamentais para o desenvolvimento
de habilidades para a prática baseada em valores. Esta seção apresenta os
resultados da aprendizagem e os pontos a serem observados durante a execução
dos exercícios e explica como eles apoiam o treinamento na prática baseada em
valores no atendimento clínico.
3) Exemplo de Esboços do Seminário: A seção final do Modelo ilustra como o Modelo
Básico foi desenvolvido para o corpo clínico, estudantes de medicina, profissionais
graduados e diretores médicos, respectivamente.

• Parte III, Biblioteca de Recursos, fornece uma variedade de materiais para seminários sobre
práticas baseadas em valores baseados no Modelo Básico. Os materiais são extraídos em parte
daqueles desenvolvidos para seminários cirúrgicos nos quais o modelo de treinamento é
baseado e em parte do site para o Centro de Colaboração.
1)

Materiais de Modelo de Treinamento: incluem um guia passo a passo para organizar e
executar um seminário sobre prática baseada em valores, exemplos de resumos e
casos clínicos, outros materiais para seminários (por exemplo, apresentações em
PowerPoint e panfleto) e exemplos de treinamento administrativo. Documentos (por
exemplo, convites e formulários de feedback). Todos esses recursos estão disponíveis
para download gratuito (sujeito ao credenciamento, veja abaixo, Introdução Seção 3,
Credenciamento e Aprendizagem Compartilhada).

2)

Materiais do site do Centro de Colaboração: esta parte da biblioteca de recursos
fornece links para seções relevantes de Mais sobre VBP no site do Centro de
Colaboração: um Quadro de Ensino e Aprendizagem, manuais de treinamento,
políticas baseadas em valores e orientação prática, estratégias de busca para
recuperação de literatura em valores e um guia de leitura anotado.
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3. Credenciamento e Aprendizagem
Compartilhada
Como em qualquer área de treinamento de habilidades, é impossível transmitir tudo em um
manual de treinamento. Por mais detalhadas que sejam as instruções dadas, sem transferência
direta de conhecimento tácito por meio de aprendizado compartilhado, o risco é que a prática
baseada em valores acabe se tornando mais um exercício mecânico.
Por esta razão, encorajamos qualquer um que planeje usar o Manual a entrar em contato
conosco para participar de uma sessão de treinamento na Prática Baseada em Valores. Você
está convidado a participar de mais de uma sessão. Mas apenas uma sessão ajudará a dar vida
a todo o campo e lhe dará uma compreensão mais profunda do que é a Prática Baseada em
Valores. Isso, por sua vez, lhe dará uma base mais firme sobre a qual desenvolver e adaptar o
modelo do Manual para atender às contingências específicas de sua própria área de prática.
Participar de uma sessão faz de você um Docente Parceiro credenciado para oferecer sessões
de treinamento a outras pessoas e ajudar a construir o campo, contribuindo com materiais de
ensino e aprendizado adicionais para o modelo. Desta forma, a prática baseada em valores
permanecerá uma disciplina aberta e voltada para fora, crescendo através da aprendizagem
compartilhada através de comunidade diversificada de cuidados clínicos.
Entre em contato através do link ´Contact us’ (fale conosco) no site do Centro de Colaboração
em valuesbasedpractice.org
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Parte I - SOBRE A PRÁTICA BASEADA EM
VALORES
A seção fornece uma breve introdução à prática baseada em valores. Ilustrada com exemplos
clínicos de cirurgia, a seção aborda os pontos-chave sobre a Prática Baseada em Valores na
atenção secundária: "O quê?", "Por quê?" E "Como?"
1. O que é prática baseada em valores?
2. Por que a prática baseada em valores é importante clinicamente?
3. Como a prática baseada em valores é implementada?
Leia mais links para mais informações sobre a Prática Baseada em Valores.
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I.1 O que é Prática Baseada em Valores?
A prática baseada em valores é uma estrutura irmã para a Prática Baseada em Evidências. Com
base em práticas clínicas que podem ser aprendidas, a Prática Baseada em Valores apoia os
profissionais de saúde na tomada de decisões baseadas em evidências compartilhadas com
seus pacientes, com base no diálogo sobre valores.
Exemplo de caso: Joelho da Sra. Jones
Sra. Jones (nome fictício) foi encaminhada a um cirurgião ortopédico devido a um
doloroso joelho com artrite. A melhor opção com essa condição, explicou o cirurgião, é a
substituição do joelho. Havia riscos, claro, como em qualquer operação, mas com uma
articulação protética do joelho, ela provavelmente acabaria sem dor.
A Sra. Jones agradeceu ao cirurgião dizendo "Estou muito feliz, doutor, poderei jardinar
novamente". "Bem, conte-me um pouco mais sobre isso", respondeu o cirurgião. "Você vê",
explicou a senhora Jones, "não é a dor que me preocupa. É o fato de eu não conseguir me
curvar o suficiente para fazer minha jardinagem”.
O cirurgião explicou que, com as articulações protéticas disponíveis atualmente, ela
não seria mais móvel, e possivelmente menos ainda, no pós-operatório. Depois de uma breve
discussão, a Sra. Jones optou pela administração conservadora.
A maioria das pessoas que tem joelhos com artrite dolorosa quer se livrar da dor. Era natural,
portanto, que o cirurgião assumisse que isso era o que importava para a Sra. Jones. Sem
dúvida, isso importava. Mas o que mais importava para ela era recuperar a mobilidade que
precisava para fazer sua jardinagem. Foi assim que os valores individuais da Sra. Jones (o que
mais importava para ela) determinaram sua decisão compartilhada com o cirurgião de optar
pelo tratamento conservador.
Leia mais: para mais exemplos clínicos, veja a seção Biblioteca de Recursos A.3
Resumo da Prática Baseada em Valores
Os elementos da Prática Baseada em Valores são resumidos no diagrama abaixo. Enquadrado
por uma premissa de respeito mútuo, dez elementos-chave do processo apoiam a tomada de
decisão equilibrada em casos individuais dentro de estruturas de valores compartilhados.
Premissa - Respeito mútuo pelas diferenças de valores

Dez elementos-chave do processo

Saídas

• 4 habilidades clínicas (consciência, raciocínio,
conhecimento e comunicação)

Estes elementos de processo suportam

• 2 Aspectos do modelo de prestação de serviços
(centrada na pessoa e TDM)

~ a partir de casos individuais

~ tomada de decisão equilibrada

~ estruturas de valores compartilhados

• 3 fortes ligações entre PBV e PBE
• Parceria na tomada de decisão
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Leia mais: para mais detalhes sobre os elementos da prática baseada em valores, acesse
valuesbasedpractice.org e siga o link "Mais informações sobre o PBV".
O Joelho da Sra. Jones e a Prática Baseada Valores
A história da Sra. Jones ilustra uma série de pontos-chave sobre como a Prática Baseada em
Valores funciona clinicamente
1) A consciência dos valores é o primeiro passo essencial
Os dez elementos completos do processo da prática baseada em valores podem parecer
bastante assustadores. Cada elemento é importante em diferentes circunstâncias, mas,
como na história da Sra. Jones, é o primeiro elemento (conscientização dos valores) que é
a chave. Os programas de treinamento descritos neste Manual sempre começam com a
conscientização.
2) Não é a única "ferramenta" na caixa de ferramentas
Na prática, muitos outros valores além dos do clínico e do paciente têm um impacto na
prática: as opções disponíveis para a Sra. Jones, por exemplo, refletem valores econômicos
da saúde que, por sua vez, refletem valores políticos e sociais.
É por isso que a Prática Baseada em Valores é melhor entendida como apenas uma entre
várias "ferramentas" disponíveis para trabalhar com valores na área da saúde: outras
ferramentas, além da prática baseada em valores e economia da saúde, incluem ética e
análise de decisão.
3) Eu não tenho tempo para isso
Com os serviços sob pressões cada vez maiores, uma reação natural para falar de "diálogo
sobre valores" é dizer "Ótimo - mas eu simplesmente não tenho tempo para tudo isso!"
A história da Sra. Jones mostra, ao contrário, como o diálogo sobre valores pode ser
eficiente em termos de custo e tempo. O cirurgião precisou de alguns minutos extras para
concordar com a sra. Jones de que, considerando o que lhe importava (ou seja, seus
valores), eles deveriam procurar medicação anti-inflamatória e fisioterapia, em vez de um
substituto do joelho. Mas o resultado foi uma "vitória" para todos
• A Sra. Jones “voltou” para sua jardinagem
• O cirurgião e sua equipe salvaram um recurso precioso do tempo
• O NHS (National Health Service - Sistema de Saúde Nacional, é o sistema público de
saúde do Reino Unido) evitou vários milhares de libras de custos operacionais e
relacionados desperdiçados
4) Valores e evidências
A história da Sra. Jones, embora se concentre nos valores, também nos lembra que a
tomada de decisão clínica deve sempre ser baseada em evidências - assim como baseada
em valores.
A decisão de optar pelo tratamento conservador de seu joelho com artrite combinou o
conhecimento do cirurgião sobre as vantagens e desvantagens das opções baseadas em
evidências disponíveis com o que importava para a Sra. Jones (ou seja, seus valores
individuais).
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Prática Baseada em Valores é a ligação da ciência com pessoas

Prática Baseada em Valores

Prática Baseada em Evidência

Ao dar aos médicos as habilidades para trabalhar com valores, bem como a prática baseada em valores
de evidências, liga a ciência às pessoas

Leia mais sobre a prática baseada em valores
Para obter detalhes sobre todos os aspectos da prática baseada em valores e um guia de leitura
anotado, acesse o site do Centro de Colaboração em valuesbasedpractice.org e siga os links para More
about VBP (Mais sobre o PBV).
O impacto clínico dos vários elementos da prática baseada em valores, separadamente e em conjunto, é
ilustrado através de uma série de exemplos de casos Fulford, K.W.M., Peile, E., and Carroll, H (2012)
Essential values-based practice: clinical stories linking science with people. Cambridge: Cambridge
University Press
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I.2 Por que a prática baseada em valores é
importante clinicamente?
A tomada de decisão compartilhada com base no diálogo sobre valores é importante clinicamente
porque melhora os resultados dos pacientes e oferece uma maneira eficiente de fornecer cuidados
baseados em evidências, no tempo e no custo.
A história do joelho da Sra. Jones (Seção I.1) confirma isso. A maioria das pessoas na situação da Sra.
Jones teria desejado a substituição do joelho porque, para a maioria das pessoas, livrar-se da dor é sua
prioridade. Mas para a Sra. Jones, dado o que mais importava para ela (poder jardinar novamente), isso
pioraria a situação (reduzindo ainda mais a mobilidade dela). É por isso que, em uma decisão tomada
com o cirurgião, a Sra. Jones optou pelo tratamento conservador.
A importância da tomada de decisão compartilhada baseada em valores foi explicitada tanto em
diretrizes baseadas em evidências quanto em códigos de prática. No Reino Unido, após o julgamento de
'Montgomery' da Suprema Corte em 2015, a tomada de decisão compartilhada com base no diálogo
sobre valores é agora a base legal do consentimento para o tratamento.

Diretrizes baseadas em evidências
A medicina baseada em evidências trata de basear as decisões clínicas nas melhores evidências em
pesquisas. Mas como explicou David Sackett, diretor inaugural do Centro de Medicina Baseada em
Evidências de Oxford, trata-se também de combinar as melhores evidências de pesquisa com
experiência e valores.

Sackett e seus colegas, em seu livro-texto pioneiro, definiram a medicina baseada em
evidências como a combinação de melhores evidências de pesquisa com experiência
clínica somado a valores, em "uma aliança de diagnóstico e terapêutica que otimiza os
resultados clínicos e a qualidade de vida" (p1)

Sackett, D.L. Straus, S.E., Scott Richardson, W., Rosenberg, W., and Haynes, R.B. (2000) Evidence-Based Medicine: How to
Practice and Teach EBM (2nd Edition). Edinburgh and London: Churchill Livingstone.
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A ênfase de Sackett em combinar evidências com valores é refletida em diretrizes baseadas em
evidências contemporâneas. No Reino Unido, por exemplo, todas as orientações do NICE enfatizam que
o tratamento e cuidados devem levar em conta as “necessidades individuais dos pacientes, preferências
e valores” (ver, por exemplo, https://www.nice.org.uk/guidance/cg181)

Sua responsabilidade
As recomendações desta diretriz representam a visão do NICE, após cuidadosa
consideração das evidências disponíveis. Ao exercer o seu julgamento, espera-se que os
profissionais levem totalmente em consideração essa diretriz, juntamente com as
necessidades, preferências e valores individuais de seus pacientes ou usuários do
serviço. A aplicação das recomendações contidas nesta diretriz não é obrigatória e a
diretriz não se sobrepõe à responsabilidade dos profissionais de saúde de tomar decisões
apropriadas às circunstâncias do paciente, em consulta com o paciente e / ou seu
cuidador ou responsável.

O NICE (Instituto Nacional de Saúde e Excelência em Cuidados) é o órgão responsável pela revisão e
emissão de diretrizes baseadas em evidências para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

Códigos de Prática
A importância de conectar evidências com valores é enfatizada de forma similar em códigos e diretrizes
profissionais. O GMC (Conselho Médico Geral- General Medical Council), por exemplo, o regulador para
a prática médica no Reino Unido, inclui um número de declarações para esse efeito em sua orientação
sobre o consentimento.

A orientação é aberta com uma declaração geral dos Deveres de um
Médico. Uma delas é trabalhar em parceria com seus pacientes: isso inclui
"ouvir e responder às suas preocupações e preferências". Declarações
similares com pequenas variações na formulação ocorrem ao longo da
orientação.
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Consentimento de Montgomery
A importância dos valores individuais dos pacientes na tomada de decisão compartilhada foi marcada
por uma recente decisão da Suprema Corte do Reino Unido sobre o consentimento, o "julgamento de
Montgomery" (2015)

Meios de consentimento de Montgomery
• Os médicos envolvidos em “diálogo” com seus pacientes a ponto de
• eles terem compreensão suficiente dos riscos e benefícios das opções disponíveis
para fazer uma escolha que
• leva em conta seus próprios valores

Montgomery v Lanarkshire Health Board (judgment delivered March 11, 2015):
https://www.supremecourt.uk/ cases/uksc-2013-0136.html

Exatamente como o julgamento de Montgomery será interpretado em diferentes contextos continua a
ser visto. Mas a conclusão é que o "consentimento Montgomery" é baseado no fato de os valores
individuais dos pacientes serem levados em consideração na tomada de decisões clínicas
compartilhadas.
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I.3 Como se implementa a prática baseada em
valores?
Na história da Sra. Jones (Seção I.1), seus valores vieram à luz como resultado de uma observação
casual. O cirurgião tinha as habilidades para pegar isso e explorar suas implicações com a Sra. Jones.
Mas como podemos fazer esse tipo de rotina de tomada de decisões sem que isso se torne um exercício
sem sentido? Essa é uma daquelas perguntas para as quais não há uma resposta certa. O contexto da
prática bem como as nossas habilidades e orientação como profissionais individuais são importantes na
forma como a prática baseada em valores é implementada. Mas podemos compartilhar o aprendizado e
a experiência de "o que funciona".
‘O que você faria, doutor? ’
Ashok Handa, um cirurgião vascular consultor, descreve sua própria abordagem em sua movimentada
clínica ambulatorial.
Acho que a maioria das tomadas de decisões clínicas ocorre em áreas cinzentas, onde a discussão
geralmente se resume ao paciente, sem perguntar de forma indecorosa: o que você faria, médico? E eu
não queria me esquecer disso. Não é útil para os pacientes levarem a decisão de volta a eles. Como
cirurgiões, afinal de contas, temos uma experiência considerável de como as diferentes opções
funcionam na prática: isso pode ajudar um paciente que está tentando fazer escolhas difíceis no
contexto de enfrentar diagnósticos potencialmente limitadores da vida. Mas também não é útil tomar
nossas próprias decisões "por bem ou por mal". Isso é o que o feedback dos pacientes das oficinas sugere
que estamos inclinados a fazer. É o que eu agora percebo que eu tenho feito: minha resposta para "o
que você faria?" refletia meus próprios valores, não os do paciente.
Então, agora, em vez de apenas responder com essa ou aquela opção (por mais óbvia que pareça),
começo descobrindo mais sobre o que importa para esse paciente. Então, sou mais capaz de ver o que
"eu" faria em termos do que importa do ponto de vista deles e não do meu. Então agora, quando
perguntado "O que você faria, médico?" A resposta começa com "Bem, eu tenho algumas ideias sobre
isso, mas primeiro, conte-me um pouco mais sobre o que é importante para você?" E o diálogo então se
desenvolve a partir daí.
Cirurgia vascular geralmente envolve decisões sobre grandes operações para condições potencialmente
fatais. Diante de tais decisões, os pacientes naturalmente perguntam a Ashok Handa o que ele faria. Ele
afinal é o especialista. E no passado ele não se esquivou de dizer o que faria. Mas agora, adotando uma
abordagem baseada em valores e em evidências, ele descobre o que importa para o indivíduo envolvido
(tempo no hospital, risco de recaída, etc.) que se baseiam nas opções baseadas em evidências
disponíveis. Com esta breve troca adicional, ele é capaz de dizer "o que ele faria", mas da perspectiva
dos valores de seu paciente, em vez de seus próprios.
Ligando ciência com pessoas em cirurgia vascular
Embora em uma área muito diferente da cirurgia, há claras semelhanças entre a abordagem de Ashok
Handa em uma consulta ambulatorial de cirurgia vascular e a história do joelho de Mrs. Jones (seção
II.1).
Em ambos os contextos, 1) a conscientização dos valores é a chave, 2) existem outros valores e outras
ferramentas para trabalhar com valores em jogo (por exemplo, os valores e processos econômicos
básicos de saúde restringindo as opções disponíveis), 3) a intervenção é eficaz em termos de tempo envolve não mais que um ajuste (embora um ajuste crucial) da prática anterior de Ashok Handa, e 4) a
decisão é baseada em evidência, assim como em valores.
Prática baseada em valores é a ligação da ciência com pessoas
Prática Baseada em Valores
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Prática Baseada em evidência

Mais uma vez, toda situação é diferente. Não há "tamanho único" na prática baseada em valores. Mas,
como outras habilidades clínicas, podemos aprender com os outros e melhorar com a prática. É aqui
que entra o treinamento.

Um programa de treinamento em cuidados cirúrgicos baseados em valores
Nosso programa em cuidados cirúrgicos baseados em valores desenvolve e adapta a ampla gama de
materiais de treinamento já disponíveis para a prática baseada em valores na atenção primária (veja em
Leia Mais, abaixo)
Estamos em um estágio inicial do processo, mas até agora pilotamos sessões curtas de treinamento com
quatro grupos
1. Equipes clínicas
2. Estudantes de medicina
3. Grupos profissionais de pós-graduação
4. Gestores médicos
O modelo básico de treinamento
Os detalhes variam (veja Leia Mais, abaixo), mas para cada grupo, as sessões de treinamento seguem o
mesmo modelo básico: uma breve introdução aos valores e à prática baseada em valores, seguida por
ampla discussão de casos e recebimento de mensagens.

Tabela 1 - O Modelo Básico de Treinamento
Conteúdo do Seminário

Conteúdo do Seminário

Resultados de Aprendizagem

BREVE INTRODUÇÃO AO PBV
Dois breves exercícios de grupo interativos (10
minutos) mais discussão plenária

Conscientização de
1) Muitos significados de "valores"
2) Diversidade de valores individuais
3) Como essa diversidade gera diferentes escolhas a
partir da mesma base de evidências

ESTUDO DE DISCUSSÃO ESTENDIDO
Trabalho em pequenos grupos, além de discussão
em plenário sobre cenários de casos cotidianos

Incorporando o citado acima e aplicando a tomada
de decisão na prática cotidiana

Levar para casa "ajustes"
Reflexão em pares sobre a prática pessoal mais o
feedback em plenário: o objetivo é que cada
encarregado faça uma pequena mudança que
possa fazer em sua própria prática.

Além disso, incorporar o citado acima, aplicando a
tomada de decisão na prática diária de cada
encarregado
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Ficaríamos muito satisfeitos em fornecer suporte se você estiver interessado em desenvolver seu
próprio programa - por favor, veja: Tornando-se um parceiro de projeto, Introdução 1.3
Leia Mais
Para esquemas completos de seminários, incluindo detalhes dos exercícios interativos, consulte a Seção
II do Modelo e as seções correspondentes da Biblioteca de Recursos.
Do programa de treinamento ao modelo
Assim como o programa de treinamento em assistência cirúrgica baseada em valores se baseia em
recursos desenvolvidos originalmente na atenção primária, o modelo precisa ser desenvolvido e
adaptado para atender às circunstâncias específicas apresentadas pela tomada de decisão clínica em
outras áreas da atenção secundária.

Radiografia

Cirurgia

Cuidados em relação
ao Câncer

Psiquiatria da Infância e
Adolescência

Farmácia

Os materiais apresentados neste Manual baseiam-se em nossa experiência no desenvolvimento de
treinamento em cuidados cirúrgicos baseados em valores. Esperamos que você ache esses úteis como
um modelo no qual construir. Mas o modelo não é prescritivo. A ideia é que ela seja desenvolvida em
um processo de aprendizagem mútua entre diferentes áreas clínicas.

Leia Mais
Para obter detalhes sobre os métodos de treinamento usados para cuidados cirúrgicos baseados em
valores, consulte as seções de modelo II. Exemplos de recursos de treinamento, incluindo resumos de
seminários, apresentações em power point e folhetos de apoio, são fornecidos na Biblioteca de
Recursos.
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Parte II - O MODELO DE TREINAMENTO
Esta seção descreve o treinamento na habilidade clínica fundamental para a prática baseada em valores
e ilustra suas aplicações, respectivamente, com equipes clínicas, com estudantes de medicina,
graduados profissionais e gerentes médicos.

1. O modelo básico de treinamento
2. Detalhes do pilar de construção de seminário 1
3. Exemplos de esboços de seminários
~ equipes clínicas
~ estudantes de medicina
~ profissionais graduados
~ gerentes médicos
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II.1 O Modelo Básico de Treinamento
Uma prática baseada em valores totalmente desenvolvida inclui nada menos que dez elementos
distintos (ver Parte I.1). Subjacente a tudo isso, no entanto, é a primeira das habilidades clínicas
baseadas em valores, a conscientização dos valores.
Esta seção do Modelo de treinamento descreve o modelo básico para treinamento em conscientização
dos valores
1) Objetivos de aprendizagem
2) A importância do contexto
3) Três pilares de construção de seminários
4) Medidas dos resultados
A seção 2 examinará com mais detalhes dois exercícios interativos no centro do modelo básico. A seção
3 ilustrará como o modelo básico funciona com quatro grupos de seminário: equipes clínicas,
estudantes de medicina, profissionais graduados e gerentes médicos.

1. Objetivos de aprendizagem
Treinamento em conscientização de valores tem três objetivos específicos de aprendizagem
1) Aumentar a conscientização sobre a gama de valores importantes em saúde (incluindo necessidades,
preferências, etc., bem como valores éticos)
2) Aumentar a conscientização sobre a diversidade de valores individuais (e que somos muito precários
em adivinhar o que importa ou é importante para outras pessoas, ou seja, os valores de outras pessoas)
3) Aumentar a conscientização de como valores diferentes conduzem a escolhas diferentes (mesmo
com a mesma base de evidências)
Leia mais: sobre objetivos de aprendizagem
Mais detalhes desses três objetivos de aprendizado e como eles são fornecidos, estão dados abaixo veja os Pilares de Construção do Seminário e os exercícios interativos descritos na Parte 2 da seção.

2. A importância do contexto
A prática baseada em valores não é nada se não estiver totalmente integrada à prática cotidiana.
Sempre que possível, o treinamento deve ocorrer no ambiente de trabalho diário dos participantes ou
próximo deles, como parte de seu "trabalho diário".
• Para as equipes clínicas, realizamos seminários de equipe multidisciplinar de duas horas em
conjunto com pacientes dentro ou perto do hospital local.
• Os estudantes de medicina recebem um programa semelhante, mas entregues por um dos tutores
cirúrgicos como parte de sua aprendizagem cirúrgica
• Seminários profissionais de graduação são realizados fora do local, mas são integrados em seu CPD
(Desenvolvimento Profissional Contínuo).
• Os gestores médicos estagiários aprendem sobre cuidados cirúrgicos baseados em valores, como
parte de um programa de CPD sobre "Fundamentos da gestão do NHS".
Leia mais: sobre a importância do contexto
Os resumos dos seminários para cada um desses grupos são apresentados na Parte 3 desta seção.
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3. Três pilares de construção do seminário
O treinamento de habilidades de qualquer tipo funciona melhor se for cuidadosamente adaptado a
fatores como a área clínica e o nível de experiência dos participantes. É por isso que, ao contribuir para
a variedade e diversidade de materiais do seminário disponíveis, os Professores Parceiros podem
desempenhar um papel vital no desenvolvimento contínuo dos cuidados clínicos baseados em valores
(veja Acreditação e Aprendizagem Compartilhada, Introdução, Seção 3).
Existem, no entanto, três pilares de construção genéricos nos quais o treinamento para o aumento de
consciência de valores deve se basear
1. Exercícios interativos que introduzem valores e práticas baseadas em valores
2. Discussão de casos da prática cotidiana
3. Mensagens sintéticas para mudar a prática
Estes estão resumidos na Tabela 2

TABELA 2 - Três pilares de construção genéricos

Conteúdo do Seminário

Resultados de Aprendizagem

EXERCÍCIOS INTERATIVOS
Dois breves exercícios de grupo (10 minutos
cada) mais discussão plenária apresentando
ideias sobre valores e práticas baseadas em
valores

Conscientização de
1) Faixa de valores importantes na área da saúde
2) Diversidade de valores individuais
3) Valores diferentes conduzem escolhas
diferentes (com a mesma base de evidências)
Compreensão da prática baseada em valores
como
1) Um recurso para trabalhar com valores
individualmente diversos
2) Um parceiro para a prática baseada em
evidências

DISCUSSÃO DO CASO
Trabalho em pequenos grupos, além de
discussão em plenário sobre cenários de casos
cotidianos

Incorporando o acima, explorando a diversidade
de valores que impactam em todas as áreas da
prática cotidiana

LEVAR PARA CASA “AJUSTES”
Trabalhar em duplas, além de feedback em
plenário sobre as mudanças que os participantes
podem fazer em sua prática individual

Aplicar o aprendizado à prática própria por meio
de uma pequena mudança "habilitada" (um
"ajuste") cuidadosamente sintonizada ao
contexto da prática de cada indivíduo
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Pilar 1: Exercícios Interativos
Embora relativamente breve, esta sessão de aquecimento é uma preparação essencial para as
discussões de casos e ideias sobre a mudança de prática que se segue.
"Valores" é uma daquelas palavras de uso cotidiano que tem um conjunto de significados muito mais
rico e complexo do que geralmente reconhecemos. A esse respeito, os valores são como o ar que
respiramos - ao nosso redor e essenciais, mas largamente tomados como garantidos. Assim, os
exercícios nesta primeira sessão definem a cena fazendo com que os participantes entendam por que os
valores representam um desafio para o atendimento clínico e, portanto, por que precisamos de práticas
baseadas em valores e práticas baseadas em evidências.
Em vez de uma apresentação discursiva, o uso de exercícios interativos permite que os participantes
reconheçam isso por si mesmos.

1) Exercício de "três palavras"
Mensagem-chave: a surpreendente diversidade de valores é a razão pela qual precisamos de práticas
baseadas em valores
Neste exercício, os participantes são solicitados a escrever "três palavras que significam valores para
você". Em seguida, eles discutem brevemente em pares antes de todos retribuírem suas palavras em
uma sessão plenária compartilhada com o apresentador escrevendo as palavras em uma lousa ou
quadro branco.
Embora haja algumas sobreposições, todos ficam surpresos ao descobrir que chegaram a palavras
diferentes. Com base nisso, o apresentador faz uma breve introdução à prática baseada em valores
como um recurso para trabalhar com a diversidade de valores na área da saúde.

2) Exercício de "escolha forçada"
Mensagem-chave: valores diferentes conduzem diferentes escolhas clínicas
O segundo exercício conecta a prática baseada em valores à prática baseada em evidências na tomada
de decisão clínica.
Os participantes são convidados a imaginar que eles têm os sinais de alerta de uma doença
potencialmente fatal e a fazer uma escolha entre dois tratamentos aprovados pela NICE. Um tratamento
(A) dá uma chance de 50% de morte imediata ou 50% de cura completa; o outro tratamento (B) garante
um período de remissão saudável, mas que acaba por terminar em morte. A escolha forçada é que os
participantes têm que decidir qual o período mínimo de remissão que ele ou ela individualmente
exigiria para escolher o tratamento B acima dos 50% oferecidos pelo tratamento A.
Como no primeiro exercício, as pessoas chegam a respostas muito diferentes, desde nunca ("eu iria para
o 50% e acabaria logo com isso") até quarenta anos ou mais. Na discussão plenária que se segue, eles
percebem que suas tão diversas escolhas (feitas com base na mesma base de evidências) refletem em
seus valores individuais muito diferentes.
A linha de fundo, então, é que o cuidado clínico depende de reunir valores baseados em práticas
baseadas em evidências.
Leia mais: sobre os exercícios interativos
Esses exercícios são descritos com mais detalhes na Parte 2 desta seção.
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Pilar 2: discussão de caso
Há muitas maneiras em que a discussão de casos pode ser usada no treinamento de habilidades clínicas.
Os dilemas éticos, por exemplo, fornecem uma maneira poderosa de estimular o debate na ética.
A prática baseada em valores, por contraste, é um recurso para a prática diária e os materiais de caso
devem ser escolhidos de acordo, ou seja, para refletir as realidades da experiência cotidiana dos
participantes.
Casos preparados podem ser usados ou pode ser solicitado a encarregados a trazerem casos de sua
própria prática. O desafio aqui, é claro, com casos de qualquer tipo, é proteger a confidencialidade,
fornecendo detalhes suficientes para o envolvimento substantivo com as questões clínicas.
Quando possível, os grupos devem ter participantes com diferentes perspectivas: membros da equipe
de diferentes formações profissionais, por exemplo, e clínicos que trabalham com pacientes e
familiares.
A discussão de casos é melhor facilitada através de trabalho de grupo seguido de feedback em plenário.
Os grupos recebem duas tarefas
1) Explorar as questões de valores levantadas pelo seu caso a partir das perspectivas dos envolvidos. O
que eles acham que importam ou que seja importante para o paciente, o clínico, etc; mas também que
valores mais amplos estão em jogo e restringem as escolhas que lhes são abertas (por exemplo, valores
econômicos sociais e de saúde)?
2) Refletir sobre seus próprios valores em resposta ao caso. O que é importante ou importa para cada
um deles individualmente sobre as questões decorrentes do caso? Até que ponto os seus valores
coincidem individualmente ou se afastam dos outros no grupo?
Essas perguntas ajudam a incorporar o aprendizado sobre os valores dos exercícios interativos de
abertura. Ambas as perguntas produzem muito debate refletindo a diversidade dos valores individuais
(respectivamente dos envolvidos no caso e dos membros do grupo). Essa diversidade, por sua vez, gera
visões diferentes sobre o que "deveria" ser feito. Essas diferentes visões, além disso, e a diversidade de
valores individuais que elas refletem, são características que não são de um "caso difícil" excepcional,
mas de um cenário clínico cotidiano.
A questão que surge então é "o que fazer?" Isso leva de volta à prática baseada em valores e ao desafio
da implementação prática.
Leia mais: sobre o trabalho de caso em treinamento baseado em valores
Para exemplos de como a discussão de caso é usada com diferentes grupos de treinamento, consulte a
Parte 3 desta seção. Uma amostra dos cenários de casos usados nessas sessões de treinamento está
incluída na Biblioteca de Recursos, seção 1.3.
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Pilar 3: Levar para Casa "Ajustes"
Neste ponto do treinamento, os participantes tendem a se dividir em entusiastas ávidos por levar as
coisas adiante e os céticos duvidosos da praticidade da prática baseada em valores diante de "cortes" e
outras ameaças aos serviços. O objetivo desta terceira sessão é chegar a uma reconciliação equilibrada
destas duas perspectivas numa abordagem realista para implementação.
Para esta parte do seminário, os participantes devem trabalhar em pares. A tarefa é que cada
participante tenha que criar uma pequena alteração (um "ajuste") que possa realmente fazer em sua
própria prática. Os grandes planos dos entusiastas estão "fora". Também estão as desculpas dos céticos.
O ajuste necessário para a prática tem que ser modesto o suficiente para ser realmente alcançável nas
circunstâncias da prática real do indivíduo. O teste é que os pares têm que persuadir um ao outro de
que a proposta de "ajustar" realmente é possível.
Com "ajustes" individuais compartilhados em uma sessão plenária final, a mensagem para os
participantes é que a prática baseada em valores oferece um recurso eficaz em termos de custo e
tempo, apoiando as melhores práticas em suas próprias áreas individuais de atendimento clínico.
Leia mais: sobre ajustes em casa
Para um exemplo de um ajuste efetivo para praticar em cuidados cirúrgicos, veja ‘O que você faria,
doutor?’ Na Seção I.3.

4. Medidas dos Resultados
Como tudo na prática baseada em valores, os resultados do treinamento são altamente sensíveis ao
contexto e as medidas de impacto devem, portanto, ser cuidadosamente adaptadas aos objetivos
específicos de um determinado evento de treinamento.
Os resultados diretos do treinamento (ou seja, se os participantes realmente aprenderam alguma coisa)
podem ser avaliados usando métodos apropriados ao aspecto da prática baseada em valores
abordados: consulte a Seção B.1 da Biblioteca de Recursos e Estrutura de Aprendizagem - isto dá
sugestões específicas para cada elemento principal da prática baseada em valores. A avaliação também
deve incluir o feedback dos participantes (consulte Biblioteca de Recursos, Seção A.5, Documentos
Organizacionais para um formulário de feedback do modelo).
O objetivo final do treinamento é o melhor atendimento ao paciente, onde "melhor" significa, conforme
definido pelos valores do indivíduo em questão (ver a história do joelho de "Sra. Jones", Modelo Parte
I.1). Isto segue a orientação das boas práticas contemporâneas como marcada pelo julgamento de
Montgomery de 2015 sobre o consentimento (ver Modelo Parte I.2). Mais uma vez, várias medidas
estão disponíveis para avaliar aspectos da experiência do paciente com cuidado (ver, por exemplo, o
Questionário de Satisfação do Paciente do Royal College of General Practitioners em
http://www.rcgp.org.uk/training-exams/mrcgp-workplacebased-assessment-wpba /psq-for-workplacebased-assessment.aspx).
A formação adicional visa estreitamente relacionada com uma melhor assistência ao paciente, assim
• Melhores resultados clínicos
• Cuidado mais compassivo
• Melhor experiência de equipe
• Uso mais econômico dos recursos
• Maior aceitação de diretrizes baseadas em evidências
• Melhor atendimento ético (por exemplo, consentimento)
• Menores taxas de litígios
Medidas apropriadas para esses e outros resultados específicos do contexto podem ser importantes na
avaliação do impacto do treinamento em um determinado contexto.
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II.2 Detalhes do Seminário Bloco de Construção 1
Conforme descrito na Parte 1, no centro do Seminário Bloco de Construção 1 estão dois exercícios
interativos, o exercício das “três palavras” e o exercício da “escolha forçada”. Juntamente com o
suporte de apresentações em PowerPoint, esses exercícios introduzem ideias sobre valores e práticas
baseadas em valores. O objetivo é permitir que os participantes descubram por si mesmos a grande
diversidade de valores individuais em jogo na área da saúde e, portanto, por que precisamos de práticas
baseadas em valores e em evidências.
Esta seção dá
1) Um esboço do Seminário Bloco de Construção 1
2) Principais objetivos de aprendizagem para o exercício das "três palavras"
3) Principais objetivos de aprendizagem para o exercício da "escolha forçada"
4) Pontos para assistir com o Seminário Bloco de Construção 1
Uma seção conclusiva 5) Pontos a serem observados sobre valores, observa algumas das questões mais
desafiadoras que podem surgir ao trabalhar com valores e oferece sugestões sobre como responder a
eles.

1) Um esboço dos Pilares de Construção de Seminário 1
Os Pilares de Construção de Seminários 1 executam dois ciclos de exercícios interativos, discussão em
plenário, apresentação em Power Point e breves perguntas. Os dois ciclos estão resumidos na Tabela 3
abaixo.
Detalhes de como os dois exercícios são entregues são dados na Parte II.1.
Ilustrativo não prescritivo
O esboço do seminário na Tabela 3 é ilustrativo e não prescritivo. Esperamos que você ache útil. Mas,
como em outras áreas de treinamento baseado em valores, é importante desenvolver e adaptar os
materiais de acordo com sua área específica de prática e o nível de experiência dos participantes.
Timing
O objetivo deve ser manter as coisas fluindo: em um seminário de duas horas, cerca de 30 minutos é
destinado a esta sessão introdutória. Quando os participantes começam a pensar em valores, eles
naturalmente apresentam pontos que desejam levantar, teóricos e pessoais. (Estes são considerados
mais abaixo: consulte 5. Pontos a serem observados sobre os valores). Mas é importante manter o
cronograma para permitir tempo suficiente para as discussões de casos e ideias sobre a implementação
prática no restante do seminário.
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TABELA 3 - Os Dois Ciclos dos Pilares de Construção de Seminário 1

Esboço
Boas-vindas, apresentações e plano do seminário

Principais objetivos de aprendizado

VERIFIQUE se todos têm algo para escrever
Primeiro exercício interativo: anote "três
palavras que significam valores para você"
(compare com seu vizinho)
Durante o exercício CHEQUE com os
participantes para ver como eles estão chegando
a um ponto
Feedback dos participantes em plenária
referente às 'três palavras'

Apresentação em PowerPoint

Conscientização de
1) Faixa de valores importante
na área da saúde
2) Diversidade de valores individuais
Introdução à prática baseada em valores como
recurso para trabalhar com diversos valores em
saúde

Resumir os pontos de aprendizagem e tirar
breves perguntas
Mover para o segundo exercício
Segundo exercício interativo: escolha entre dois
tratamentos (compare com seu vizinho)
Durante o exercício, marque a rodada com os
participantes para ver como eles estão se saindo
Feedback das escolhas dos participantes em
plenária

Apresentação em PowerPoint

Reforçar acima e adicionar
3) O entendimento compartilhado de valores
como "o que importa" ou "é importante" para as
pessoas
4) Diversos valores conduzem a diversas
escolhas (com a mesma base de evidências)
Prática baseada em valores e baseada em
evidências são parceiros no cuidado centrado na
pessoa

Resumir os pontos de aprendizagem e tirar
breves perguntas
Ir para discussões de casos
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2. Principais Objetivos de Aprendizagem para o exercício das "três palavras"

PRIMEIRO EXERCÍCIO - O que são valores?
1. Escreva três palavras ou frases muito curtas
que significam "valores" para você ...
2. Em seguida, compare com o seu vizinho...

Conforme observado na Tabela 3, os principais objetivos de aprendizado do "exercício de três palavras"
são:
1) A ampla gama de valores importantes na área da saúde
2) A diversidade de valores individuais
Esses objetivos começarão a se tornar aparentes para os participantes, enquanto eles comparam as
notas sobre suas respectivas três palavras: é muito provável que eles tenham criado trios de palavras
diferentes. Os objetivos de aprendizado são então reforçados pela variedade de trios que surgem como
um todo em plenário.

TABELA 4 - Feedback no Exercício das Três Palavras
Exemplo de trios de palavras no feedback do exercício "três palavras"
Preferências
Necessidades
Melhores interesses
Respeito
Pessoal para mim
Diferença… diversidade
Crenças
Certo / errado para mim
O que eu sou
Crença
Princípios
Coisas queridas
Méritos subjetivos
Significados
Cuidado centrado na pessoa

Como tratamos as pessoas
Atitudes
Princípios
Não-violência
Compaixão
Diálogo
Responsabilidade
Prestação de contas
Melhores interesses
O que eu acredito
O que me motiva
O que eu não comprometo
Núcleo "Objetivo"
Confidencialidade
Honestidade
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Um exemplo de feedback no exercício "três palavras" é dado na Tabela 4 (isto é retirado de um dos
nossos seminários cirúrgicos).
1) O leque de valores reflete-se nas diferentes palavras incluídas: "necessidades" e "preferências", por
exemplo, bem como valores éticos como "respeito" e "honestidade".
2) A diversidade dos valores individuais se reflete no fato de que embora haja algumas sobreposições
(duas pessoas incluem "respeito", por exemplo), cada trinca de palavras é diferente: a maioria das
pessoas fica realmente surpresa ao descobrir o que significa "valores" é diferente do que significa para
quase todos os outros na sala.
Com esses pontos de aprendizado, o exercício conduz naturalmente a uma introdução em PowerPoint à
prática baseada em valores como um recurso para trabalhar com diversos valores individuais.

3) Principais Objetivos de Aprendizagem para o exercício da "escolha forçada"

SEGUNDO EXERCÍCIO - A decisão é sua ...
• Imagine que você tenha desenvolvido sintomas precoces de uma doença potencialmente fatal ...
• NICE aprovou dois tratamentos possíveis
• Tratamento A - dá-lhe um período de remissão garantido, mas sem cura
• Tratamento B - dá-lhe 50% de chance de "morte ou cura"
• Sua decisão - quanto tempo um período de remissão você deseja do Tratamento A para escolher
esse tratamento em vez de optar por 50:50 "matar ou curar" do Tratamento B?

O "exercício da escolha forçada" reforça agora os pontos sobre a amplitude e diversidade de valores do
exercício das "três palavras" e acrescenta mais dois objetivos-chave de aprendizagem,
3) Uma compreensão compartilhada de valores como "o que importa" ou "é importante" para as
pessoas.
4) Entender que valores individuais diversos conduzem a diversas escolhas individuais (mesmo com a
mesma base de evidências).
Estes novamente começam a se tornar aparentes quando os participantes comparam as notas. Eles
geralmente descobrem que chegaram a períodos diferentes e, em feedback em plenário, percebem que
isso é verdade para o grupo como um todo.

TABELA 5 - Escolhendo o Tratamento A sobre o Tratamento B
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A Tabela 5 apresenta o intervalo de respostas de um seminário cirúrgico. As respostas dos participantes
variaram de nunca ('eu gostaria apenas de acabar logo com isso'), através de curtos períodos ('se eu
tivesse doze meses isso seria o suficiente'), para muitos anos ('para mim, nada menos de cinquenta anos
me faria ir para o 50:50 '). Então, quando os participantes começam a compartilhar suas razões para
suas escolhas, eles percebem que o alcance de suas respostas reflete a diversidade de seus valores
individuais.
O elo entre as respostas dos participantes e seus valores pode levar algum tempo para extração. Apesar
de estar em um seminário sobre valores, pode demorar um pouco até que "a ficha caia" de que as
razões se suas escolhas são todas sobre seus valores individuais. Mas vale a pena pressionar os grupos a
reconhecerem isso por si mesmos, em vez de apenas explicá-lo. Para chegar a "ah, sim, são meus
valores" frases como "terminar o meu doutorado é o que é importante para mim" (a pessoa que queria
ter uns doze meses) ou "o que importa para mim são os meus filhos" ("se eu não puder ter cinquenta
anos, seria melhor para meus filhos aproveitar minha chance com 50:50").

A discussão, portanto, fornece os dois objetivos de aprendizado em um:
1) Do modo como eles falam sobre suas razões, os participantes chegam a um entendimento
compartilhado de valores como "o que importa" ou "é importante" para as pessoas (Resultado de
Aprendizagem 3)
2) Ao ver quão diferentes são as coisas que importam ou são importantes umas para as outras, elas
percebem que são seus valores individualmente diversos que impulsionam suas escolhas
individualmente diversas (Resultado de Aprendizagem 4).
Uma diversidade surpreendente
Um aspecto importante da aprendizagem deste exercício é que os valores das pessoas (e, portanto, as
escolhas) não são apenas diversos, mas também surpreendentes: mesmo os participantes que se
conhecem muito bem, frequentemente apresentam respostas muito diferentes do que esperavam um
do outro.
Refletindo sobre sua experiência após um seminário cirúrgico, uma cirurgiã em treinamento descreveu a
sensação desconcertante de surpresa que ela e seu noivo sentiam e como isso mudou sua compreensão
de como elas tomavam decisões com seus pacientes.
“O exercício de 'escolha forçada' foi um momento de 'insight' para mim. Eu estava sentado ao lado do
meu parceiro de 6 anos, que também é um cirurgião estagiário e de um trajeto semelhante ao meu.
Muitas vezes discutimos decisões clínicas difíceis em casa e sinto que compartilhamos pontos de vista e
ambições semelhantes. No entanto, o seu 'valor para X' (18 meses) comparado com o meu (25 anos) me
surpreendeu completamente. Se eu pudesse julgar erroneamente os valores do homem com quem
compartilho minha vida com tanta profundidade, o quão errada posso estar em assumir que sei o que é
importante para meus pacientes? Ele passou a explicar sua resposta, que eu compreendo e concordo
totalmente, e percebi que, a menos que perguntemos, nunca saberemos o que importa para o outro. ”

PowerPoint continuado: prática baseada em valores e prática baseada em evidências são parceiros na
tomada de decisão clínica
A surpreendente diversidade do que é importante para as pessoas (ou seja, valores das pessoas) é por
que, como a apresentação em PowerPoint continua, a prática baseada em valores é importante para a
tomada de decisões clínicas como parceira da prática baseada em evidências.
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A medicina baseada em evidências também diz isso
A mensagem sobre parceria entre a prática baseada em valores e evidências é reforçada no PowerPoint
pelo fato de que a medicina baseada em evidências foi originalmente formulada para reunir evidências
com valores na tomada de decisões clínicas. David Sackett (como o primeiro diretor do Centro de
Medicina Baseada em Evidências de Oxford) realmente definiu a medicina baseada em evidências como
combinando as melhores evidências de pesquisa com a experiência clínica e os valores dos pacientes.
Veja a Parte 1 Seção 2
Consistentemente com a mensagem dos dois exercícios, Sackett definiu valores como 'as preferências,
preocupações e expectativas únicas que cada paciente traz para um encontro clínico ...' e isso é
importante como base de uma aliança diagnóstica e terapêutica que otimiza os resultados clínicos e a
qualidade de vida'. (Ênfase adicionada)
A prática baseada em evidências, como conclui essa parte da apresentação, é necessária se a tomada de
decisão clínica for refletir a melhor evidência. Mas a prática baseada em valores é necessária para que
as melhores evidências sejam ligadas apropriadamente aos valores únicos de um paciente individual. É
por isso que a prática baseada em valores e a prática baseada em evidências são parceiras na prestação
de cuidados centrados na pessoa.
Leia mais: sobre prática baseada em valores e prática baseada em evidências
Para um exemplo da apresentação em PowerPoint, consulte a Biblioteca de Recursos, seção A.4,
Outros Recursos do Seminário.
4) Pontos para se atentar aos Pilares de Construção de Seminário 1
Há pontos importantes a serem observados nos principais estágios da execução desta primeira parte do
seminário
i) Ao iniciar os dois exercícios
ii) Ao iniciar o "exercício de escolha" forçado, em particular
iii) Ao dar feedback em plenário
I) Pontos a observar no início dos exercícios
Existem três pontos principais a se prestar atenção para começar os dois exercícios
• Não pense apenas - escreva!
Certifique-se de que os participantes anotam suas respostas. A tentação é apenas pensar nelas, mas os
exercícios têm muito mais impacto se os participantes "as tornarem reais" ao se comprometerem em
papel ou em seu computador.
Uma boa maneira de reforçar isso quando você começa o primeiro exercício é indicando que "para este
exercício você precisará de algo para escrever" - e, em seguida, verificar rapidamente se todos possuem!
A disputa resultante por caneta e papel ou computador e o compartilhamento de recursos, tem o
benefício adicional de animar a sessão neste estágio inicial!
• A ordem é importante
A eficácia dos exercícios depende de os participantes descobrirem por si próprios que todos têm
respostas diferentes (diferentes trios de palavras no Exercício 1 e diferentes "períodos de remissão
necessários" no Exercício 2). Portanto, vale enfatizar que os participantes devem anotar suas próprias
respostas antes de comparar as notas para ver o que os outros escreveram.
Conforme indicado no Esboço do Seminário (Tabela 3), é útil dar uma volta após definir cada exercício
para ver como estão as coisas. Alguns participantes acharão esses exercícios difíceis (veja abaixo, Pontos
para observar os valores). Mas incentive-os a persistir. Se eles começarem discutindo com o vizinho em
vez de se arriscarem, inevitavelmente juntarão suas ideias e o impacto de encontrar respostas
diferentes se perderá.
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• Nenhuma resposta certa ou errada
Um problema comum quando os participantes estão se esforçando é que eles acham que deve haver
uma resposta correta e querem "acertar". Com o exercício das "três palavras", explicar que se trata
simplesmente de associações de palavras para as quais não há respostas certas ou erradas, geralmente
trabalha para tranquilizar os participantes: "... tente escrever apenas as três primeiras palavras que
surgem na sua cabeça".
Com o exercício de "escolha forçada", geralmente é melhor não pressionar os participantes, pois sua
relutância pode refletir associações pessoais com a escolha que eles estão sendo solicitados a fazer.
II) Outros pontos a observar no início do exercício "escolha forçada"
Há mais dois pontos a observar especificamente com o exercício de "escolha forçada". Ambos estão
preocupados em evitar mal-entendidos comuns sobre o que o exercício está pedindo aos participantes.
• Um período preferido em vez de um período mínimo aceitável
Os participantes podem pensar que a tarefa é escolher o período de remissão que gostariam do
tratamento B, em vez de ter que decidir o período mínimo que aceitariam.
Então, faça isso da maneira mais clara possível ao introduzir o exercício e reforce a mensagem quando
você circular pelo grupo para ver como eles estão se saindo. Teste um pouco as respostas das pessoas
dizendo: "Então você escolheu (digamos) 40 anos - mas e se oferecesse apenas 35?" Você ainda optaria
por A ou o colocaria no tratamento B 50:50?
• As pessoas em geral, não eu em particular
O segundo mal-entendido é que o exercício é sobre o que as pessoas em geral gostariam, em vez de ser
sobre a escolha de um indivíduo e, portanto, guiado pelos valores particulares desse indivíduo.
Isso é enfatizado com um segundo slide em PowerPoint que reforça a mensagem sobre as escolhas
individuais, pedindo aos participantes que pensem apenas no motivo pelo qual escolheram o período
que fizeram - e depois comparar com o vizinho.

A decisão é sua ....
“Quanto tempo eu teria um período de remissão do Tratamento A para escolher o
tratamento em vez de 50:50 'morrer ou curar' do Tratamento B”?
• Escreva sua própria resposta pensando sobre sua decisão a partir do seu próprio ponto de
vista e em suas próprias circunstâncias particulares
• Em seguida, compare sua resposta com as respostas do seu vizinho
III) Pontos a serem observados ao receber feedback do plenário
• Lousa ou quadro branco e canetas disponíveis
Um ponto importante a ter em atenção aqui é certificar-se de que tem lousa ou quadro branco
disponível para poder escrever as respostas individuais dos participantes à medida que eles vão falando.
Vale a pena verificar isso antes do seminário. O PowerPoint é tão difundido que não há nenhum local
para escrever ou não possuem canetas!
Ser capaz de escrever o feedback para que se possa ser compartilhado em tempo real é vital. A
mensagem de ambos os exercícios está na diversidade de respostas dadas pelos participantes e sua
surpresa diante dessa diversidade. Os participantes terão começado a receber esta mensagem ao
comparar notas em pares. Mas é fortemente reforçado quando eles veem a gama cada vez mais ampla
de respostas que outras pessoas têm.
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• Feedback de todos em um grande seminário
Com seminários menores, o apresentador pode receber as respostas de todos. Com grupos maiores,
uma seleção ao redor da sala é igualmente eficaz. Com o exercício das “três palavras”, uma boa maneira
de reforçar a mensagem sobre a diversidade de respostas é dar algumas respostas individuais e depois
pedir ao grupo como um todo que levante a mão se pensarem em uma palavra que ainda não consta da
lista - geralmente um “mar” de mãos sobe!
3. Pontos a serem observados sobre os valores e como responder
A discussão sobre valores deve ser cuidadosamente tratada durante todo o seminário e, de fato, em
qualquer outro treinamento para a prática baseada em valores. Os valores são sobre o que é importante
ou importante para um indivíduo. Mas "indivíduos" naturalmente incluem participantes do seminário.
Então, a qualquer momento, questões delicadas podem surgir. Estes podem envolver questões pessoais
ou emocionais ou influenciar crenças pessoais profundamente arraigadas (por exemplo, crenças
religiosas ou políticas).
• Questões pessoais e emocionais são particularmente prováveis de surgir em discussões de casos em
que associações com a própria experiência de um participante podem ser evocadas inadvertidamente.
Mas esses problemas também podem surgir com os dois exercícios interativos. Os exercícios são
intencionalmente impessoais: a ideia é fazer com que os participantes pensem sobre as características
de valores importantes para entender a prática baseada em valores antes de começar a aplicar isso em
seu trabalho clínico. Mas o exercício da "escolha forçada" em particular pode ressoar com a própria
experiência do participante e, assim, provocar fortes emoções.
• Crenças pessoais firmemente mantidas, por outro lado, podem surgir no exercício das “três palavras”
com a discussão do ponto “sem resposta correta” (acima). A própria ideia de "nenhuma resposta certa"
pode entrar em conflito com os próprios valores religiosos de um participante ou com outros valores
pessoais. Também pode haver preocupações gerais sobre "vale tudo" e relativismo moral: um
participante de um seminário comentou "Huh! Então, são meus valores hoje e seus valores amanhã! ”
Respondendo aos problemas
O modo como esses problemas são tratados é necessariamente específico da situação. Claramente, eles
nunca deveriam ser simplesmente dispensados. A receptividade aos valores individuais (o que importa
para a pessoa em questão) é, afinal, o que é a prática baseada em valores. Entender seus próprios
valores além disso, e como eles interagem com os dos outros, é importante nisso. Da mesma forma, as
questões ideológicas levantadas (sobre respostas "certas" religiosas ou políticas) são questões que os
praticantes baseados em valores encontrarão na prática.
O objetivo deve ser uma resposta equilibrada: levar as preocupações do participante a sério, evitando
que o seminário seja desbaratado, abrindo questões pessoais que não podem ser trabalhadas ou sendo
arrastadas para debates filosóficos abertos (sobre absolutismo, relativismo e gosto). No exercício de
escolha forçada, por exemplo, uma questão pessoal pode ser sinalizada pela relutância de um
participante em se engajar (isto é, uma relutância em chegar a um número): assim, quando isso
acontecer, incentive, mas evite forçar demais.
Questões mais ideologicamente motivadas podem ser gerenciadas: 1) reconhecendo o ponto ("isso está
nos levando a profundas águas filosóficas"), então 2) indicando oportunidades para retornar ao ponto
('há uma discussão sobre isso nas leituras que damos no final do seminário' ou 'se você me perguntar no
final / me mandar um e-mail, posso lhe indicar parte da extensa literatura sobre isso' (veja Leia Mais,
abaixo)) e, finalmente, 3) trazendo a discussão de volta ao ponto chave de aprendizagem que quaisquer
que sejam as questões filosóficas / ideológicas, os participantes inevitavelmente encontrarão na prática
valores complexos e conflitantes.
Leia mais: sobre pontos a serem observados sobre valores
Para uma discussão de caso ilustrando a compatibilidade da prática baseada em valores com crenças
pessoais fortemente mantidas (veja respeito mútuo), veja ‘Elective fertility: think high-tech, think
evidence and values!’, Capítulo 12, Essential Valuesbased Practice (Fulford, Peile and Carroll, CUP,
2012).
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II.3 Exemplo de Esboços de Seminários
Esta parte fornece exemplos de como o Modelo de Treinamento Básico descrito nas Partes 1 e 2 foi
aplicado a seminários em conscientização de valores com diferentes grupos.
Como indicado no Manual de Introdução ao Manual, o treinamento em prática baseada em valores
deve ser cuidadosamente direcionado para as áreas clínicas e níveis de experiência de diferentes grupos
(ver Introdução, Seção 1, Origem e Objetivos do Manual). Os exemplos dados nesta Parte ilustram este
processo de desenvolvimento e adaptação em ação com:
1. Equipes Clínicas
2. Estudantes de medicina
3. Profissionais formados na graduação
4. Gestores médicos
Outros exemplos de cuidados cirúrgicos são fornecidos na Biblioteca de Recursos, seção A.2.

1. Equipes clínicas
Seminários Cirúrgicos na Prática Baseada em Valores
Uma série de seminários foi realizada com diferentes especialidades cirúrgicas. Estes pequenos
workshops envolvem discussões multidisciplinares de casos relevantes para especialidades específicas.
Os membros da equipe aprendem como usar a prática baseada em valores através dos desafios clínicos
apresentados. Os seminários receberam um excelente feedback com os participantes, achando-os muito
relevantes para a prática diária.

Contexto
Cronograma: pós-trabalho para permitir o maior número de pessoas possível, mas sem terminar muito
tarde para não causar estresse e reduzir a discussão.
Localização: um local central de Oxford com muito estacionamento
Convidados: membros chave do "corpo docente" identificados antecipadamente, incluindo cirurgiões
consultores, enfermeiras especializadas, pacientes e prestadores de cuidados como indivíduos
interessados na prática baseada em valores e que poderão ajudar a facilitar os seminários e incentivar a
participação entre seus colegas.
Preparação: Os membros do corpo docente foram convidados para uma pré-reunião para introduzir
práticas baseadas em valores e explicar o objetivo dos seminários. Eles foram solicitados a identificar
dois casos (um "maior" e um "menor") que eles ficariam felizes em discutir no seminário. Uma
mensagem chave para o corpo docente é que os casos para discussão devem ser rotineiros, em vez de
complexos ou eticamente desafiadores - o objetivo dos seminários é ver como a prática baseada em
valores apoia a prática cotidiana, não apenas em casos difíceis.
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TABELA 6 - Exemplo de Seminário para uma Equipe Clínica
Equipes clínicas

Cirurgia Colorretal

Encontro

10.4.15

Local

Faculdade de St. Catherine, Oxford

Organizadores líderes

Jay Bradbury, Bruce George, Ashok Handa, Lucy
Fulford-Smith

Participantes

Consultores cirúrgicos, estagiários cirúrgicos,
enfermeiros especialistas em câncer colorretal,
equipe administrativa

EXERCÍCIOS INTERATIVOS E INTRODUÇÃO À PRÁTICA BASEADA EM VALORES
Exercício de três palavras - resultados
Confiança x 2
Compaixão
Crenças
Excelência
O que vale a pena
Aprendendo
Qualidades
Comunicação x 2
Moral x 4
Dedicação
Código moral
Qualidade
Probidade
Confiabilidade
O que sustenta
Integridade
decisões
Honestidade
Respeito x 2
Convenções sociais
Inovação
Confidencialidade
Respeito
Exercício de escolha forçada - resultados

Casos discutidos

DISCUSSÕES DE CASO
28 anos de idade, do sexo feminino com colite
ulcerativa desenvolveu um tumor colônico (T4
N2, M0). Contra o conselho da MDT, ela recusou
a quimioterapia devido ao risco de fertilidade.

IMPLICAÇÕES EM LEVE PARA CASA IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA
Comentários
1. O que foi mais útil?
Discussão interdisciplinar reflexiva
Discussão sobre a decisão de Montgomery
2.

Algo para adicionar?

Não, pequeno curso excelente
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2. Estudantes de medicina
Contexto
Esses seminários acontecem durante o aprendizado cirúrgico dos alunos no quarto ano de treinamento.
Nesta fase, eles terão um contato extensivo com o paciente. Os seminários estão totalmente integrados
ao seu programa cirúrgico.

TABELA 7 - Um Seminário para Estudantes de Medicina
Especialidade

Estudantes do 4º ano de medicina

Encontro

16.05.16

Local

George Pickering Education Centre, Oxford

Organizadores líderes

Ashok Handa, Lucy Fulford-Smith e Katherine
Butler

Participantes

Alunos de medicina do quarto ano como parte de
seu aprendizado cirúrgico

EXERCÍCIOS INTERATIVOS E INTRODUÇÃO À PRÁTICA BASEADA EM VALORES (30 minutos)
Exercício de três palavras resultados

Corrigir
Crenças
Integridade
Significativo
Educação
Genética
Cultura
Visão do mundo
Religião
Expectativa -auto x2, -outros x 2
Ideais x 2
Língua
Ética x 2
Preocupações

O que você acha que é certo x 3
Prioridades x 2
Crenças fortemente mantidas
Números
Experiência
Moral x 1
Padrões
Alta consideração
Honestidade
Respeito x 2
Diretrizes
Individual
Subjetivo
Princípios

Exercício de escolha forçada

0
6 meses x 2
5 anos x 4
6 anos x 2
10 anos x 3
15 anos x 4
20 anos x 3

25 anos x 6
27 anos x 2
30 anos x 5
31 anos x 2
35 anos x 6
45 anos x 3
50 anos x 2
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Tabela 7 Continuação ....
DISCUSSÕES DE CASO (60 minutos)
Casos discutidos

Jovem mãe, com medo de hospitais, com um
abscesso na mama, recusa o tratamento.
19 anos de idade do sexo masculino com
apendicite querendo adiar a cirurgia até depois
de um importante evento esportivo; seus pais
desejam que ele faça uma apendicectomia de
emergência.
SÍNTESE DAS IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA (30 minutos)

Discussão final e mensagens "de síntese" (como
estudantes de medicina, o grupo teve um
contato extenso com o paciente, mas ainda não
estava qualificado para assumir responsabilidade
clínica).

A mensagem principal de síntese era que os
alunos sentiam que precisavam desenvolver sua
maneira pessoal de abordar os valores dos
pacientes, de modo que eles pudessem se tornar
hábeis em combinar evidências e valores em suas
tomadas de decisão.
Outros comentários: 1) mais conscientes da
diversidade de valores em um grupo
relativamente homogêneo de indivíduos; 2)
nunca assuma que você sabe o que alguém pode
considerar importante; 3) importância de nossos
próprios valores (especialmente quando estes
são internamente conflitantes e isso afeta a
tomada de decisão com os pacientes); 4) A
decisão de Montgomery fornece um exemplo útil
da vida real de como é importante considerar os
valores de um paciente ao discutir riscos e
benefícios de um procedimento.

Um aluno comentou: os valores evoluem com o
tempo; Seria interessante ser convidado a
realizar os dois exercícios novamente em dez
anos!
FEEDBACK
O que foi mais útil?

• Boa discussão em grupo e compartilhamento
de ideias
• Relevância para a prática médica diária
• Trazendo de volta para Montgomery no final

Algo para adicionar?

• Pode ser uma boa ideia ter grupos ainda
menores para evitar que os indivíduos dominem
a discussão
• Seria útil ter uma discussão com um
grupo mais amplo de pessoas (ou seja, diferentes
perfis profissionais)
[já está sendo feito isso]

Não é útil ou relevante?

Nada sugerido
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3. Diplomados profissionais
Seminário de duas horas para novos radiologistas qualificados

Contexto
Este seminário foi co-apresentado por uma das equipes do Centro de Colaboração e um professor de
radiografia sobre os participantes do programa de treinamento que acabaram de concluir. Todos os
participantes tiveram extensa experiência de campo como parte de seu treinamento.
Cronograma: O seminário fazia parte de um dia de estudo especial que oferecia uma série de
apresentações relevantes para os alunos enquanto eles se preparavam para assumir o primeiro
emprego.
Local: um auditório com o qual os alunos estavam familiarizados em seu curso
Convidados: a participação foi voluntária. Os participantes incluíram radiografistas diagnósticos e
terapêuticos
Preparação: O professor de radiografia participou de um seminário no Centro Colaborador. Os coapresentadores trabalharam juntos no conteúdo e foco do seminário. Considerando que tínhamos
apenas 45 minutos, nos concentramos nos exercícios interativos e nas implicações para a prática.

Tabela 8 - Seminário para o Dia do Radiografista Recém-Formado
Especialidade

Radiografia

Encontro
Local
Organizadores líderes

Abril de 2016
Birmingham City University
Tracy Perks e Charlotte Burnside, líder do
programa de radiografia; Bill Fulford, Centro
Colaborador
Participantes
Terceiro ano de bacharel em diagnóstico (BS)
(Hons) Diagnóstico e BSc (Hons) Estudantes de
Radioterapia no final de seus programas
EXERCÍCIOS INTERATIVOS E INTRODUÇÃO À PRÁTICA BASEADA EM VALORES (45 minutos)
Exercício de três palavras resultados da amostra

Educado
Tipo
Cuidado

Apreciação
Acalentar
Adorar

Integridade
Compaixão
Compreensão

Ética
Princípios
A coisa certa a fazer

Intrínseco
Inerente
Carinhoso
Exercício de escolha forçada - resultados

Padrões
Cuidado
Objetivo de alcançar
Sempre escolherá B (o 50:50): 9
Tratamento período A
0 - 1 ano: 7
> I - 5 anos: 3
> 5 - 10 anos: 12
> 10 - 20 anos: 6
> 20 anos: 12
NOTA: para este grupo, havia vários que
achavam que não poderiam chegar a um número
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Tabela 8 Continuação ....
DISCUSSÕES DE CASO
A discussão de casos foi incorporada à sessão, procurando implicações para a prática (veja acima,
Preparação).
SÍNTESE DAS IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA (30 minutos)
Sintetize as implicações à medida que os alunos
se mudam para seus primeiros empregos

Esta sessão foi adaptada para o dia "Recémqualificado/recém-formado", pedindo aos
participantes (trabalhando em pares) que
apresentassem 1) um 'incentivo' baseado em
valores que eles poderiam tentar implementar
em sua prática, e 2) dificuldades que eles podem
prever
Os incentivos incluíram: 1) apoiar os pacientes na
solicitação de uma enfermeira nomeada, 2) ser
mais proativo em dar feedbacks aos médicos e 3)
ter tempo para falar sobre o impacto da terapia
com os pacientes no primeiro dia (isso para um
técnico em radiologia terapêutica)
Dificuldades previstas incluíam: 1) pacientes não
solicitados por consentimento, 2) pacientes
confusos sendo levados à radiografia por uma
enfermeira inexperiente, 3) pressão de
"andamento" do serviço, 4) sentindo-se
responsável por "pressionar" os pacientes a
aceitar tratamento que eles não querem.

Comentários
1. O que foi mais útil?

2. Algo para adicionar?

Feedback muito positivo com os alunos
comentando que é muito relevante para as suas
preocupações à medida que se deslocam para a
prática.
NOTA: os participantes saudaram a possibilidade
de um seminário de acompanhamento em
poucos meses para explorar como eles estavam
se saindo. Estamos procurando possibilidades de
organizá-lo.
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4. Gestores Médicos: Fundamentos do Curso de Gestão do NHS
Contexto
Cronograma: Parte de um curso de 2 dias sobre os Fundamentos da gerência do NHS.
Localização: uma localização longe de locais clínicos com abundância de estacionamento e instalações
para conferências
Convidados: Estagiários seniors chegando ao final de seu treinamento e perto de atingir ou ter acabado
de concluir o Certificado de Conclusão do Treinamento. Os Estagiários são auto selecionados,
principalmente tendo sido aconselhados em seu ARCP para participar de um curso de gestão do NHS.
Preparação: Uso da Introdução à prática baseada em valores, parte da série de seminários de
estudantes e cirurgiões. Introdução com exercícios de 3 palavras e exercícios de escolha forçada.

38

Tabela 9 - Exemplo de Seminário para Gerentes Médicos
Especialidade

Gerentes clínicos

Encontro
Local
Organizadores líderes
Participantes

9 de dezembro de 2015
Casa de Hawkeswell, vila de Iffley, Oxford
Ashok Handa, Ram Moorthy
Estagiários de Medicina Geral, Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Geral,
Anestesia, Ortopedia, Sub-especialidades Médicas, Psiquiatria e Medicina
Esportiva.
EXERCÍCIOS INTERATIVOS E INTRODUÇÃO À PRÁTICA BASEADA EM VALORES (30 minutos)

Exercício de três
palavras - resultados

Honestidade x 6
Integridade
Fidelidade
Cuidado
Cortesia
Consideração
Confiança x 2
Perícia
Cuidado genuíno
Ideias x 2
Princípios
Código de conduta
Relacionamentos

Igualdade x 2
Compromisso x 2
Objetivos comuns com colegas
Custo
Crença / religião
Custo perdido
Crenças x 2
Atitudes x 2
Padrões
Ética
Compaixão x 2
Inovação
Saúde

Exercício de escolha
forçada - resultados

Discussão do Julgamento de Montgomery e SÍNTESE DAS IMPLICAÇÕES PARA PRÁTICA (30 minutos)
Discussão final e mensagens de síntese

Comentários
1. O que foi mais útil?
2. Algo para adicionar?

A principal mensagem para "levar para casa"
para os médicos foi a importância de dedicar
tempo na clínica e na interação com o paciente
para explorar "o que importa" para os pacientes
individualmente, com vistas a usá-los como parte
da tomada conjunta de decisões no atendimento
clínico
Discussão entre especialidades, Discussão de
Montgomery
Sim, planeje seminários para suas equipes de
especialidade
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Parte lll - Biblioteca de Recursos

Esta seção fornece uma série de recursos que podem ser úteis no planejamento e fornecimento de
treinamento em práticas baseadas em valores para atendimento clínico.
1) Como usar a biblioteca de recursos
2) Índice Descritivo e Links da Seção
A Materiais de modelo de treinamento
B Materiais do site do Centro de Colaboração

Agradecimentos
Os materiais desta biblioteca de recursos foram generosamente contribuídos pelos membros do corpo
docente e representam nossa experiência combinada de desenvolver práticas baseadas em valores em
diversas áreas da saúde.
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lll.1 - Como usar a biblioteca de recursos
Os materiais nesta biblioteca de recursos estão vinculados em parte ao modelo de treinamento e em
parte ao site do Centro de Colaboração. O índice descritivo fornecido abaixo fornece links diretos para o
conteúdo de cada seção.
A. Materiais para Modelos de Treinamento
1. Planejando e executando um seminário: um guia passo a passo
2. Exemplo de resumos de seminários
3. Exemplo de casos clínicos
4. Outros recursos do seminário (por exemplo, apresentações em PowerPoint, folhetos)
5. Documentos organizacionais
Os recursos nestas seções são de visualização gratuita e podem ser baixados em formato PDF pelos
membros credenciados do Parceiros do Corpo Docente (veja abaixo, Tornando-se um Parceiro do Corpo
Docente).
B. Materiais do site do Centro de Colaboração
1. Um quadro de ensino e aprendizagem
2. Manuais de Treinamento
3. Política e Orientação Prática
4. Estratégias de Pesquisa
5. Guia de Leitura
Esses recursos estão disponíveis para visualização no site do Centro de Colaboração. A maioria está
disponível como downloads de texto completo.
Ilustrativo não prescritivo
Como em outras seções do Manual, os materiais incluídos aqui são ilustrativos e não prescritivos.
Esperamos que eles sejam úteis como ponto de partida. Mas a ideia é que eles sejam desenvolvidos e
adaptados para atender às circunstâncias particulares apresentadas por diferentes grupos de estagiários
em áreas distintas de atendimento clínico.
Tornando-se um Parceiro do Corpo Docente
Se estiver interessado em tornar-se um parceiro facultativo, consulte a Introdução, Secção 3,
Acreditação e Aprendizagem Partilhada.
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lll.2 - Índice Descritivo e Links da Seção
Os materiais na Biblioteca de Recursos são divididos em
A Materiais de modelo de treinamento e
B Materiais do site do Centro de Colaboração.
Este índice descritivo lista os recursos disponíveis e fornece links diretos para ambos os locais
A) Materiais de modelo de treinamento
1 - Planejando e executando um seminário: um guia passo a passo
2 - Exemplos de resumos de seminários
3 - Exemplo de casos clínicos
4 - Outros recursos do seminário
5 - Documentos organizacionais
Os recursos nestas seções podem ser visualizados gratuitamente e podem ser baixados em formato PDF
pelos membros credenciados do Parceiro do Corpo Docente (Faculty Partners).
Seção 1 - Planejando e executando um seminário: um guia passo-a-passo
Esta seção define os principais passos que consideramos úteis para organizar seminários sobre cuidados
cirúrgicos baseados em valores para equipes clínicas. Etapas similares podem ser úteis para seminários
com outros grupos em outras áreas clínicas. O Centro de Colaboração oferece suporte na organização e
execução de seminários: consulte a Introdução do Manual, Seção 3, Acreditação e Aprendizagem
Compartilhada; ou entre em contato conosco através do site do Centro de Colaboração
(valuesbasedpractice.org/Contact Us).
Leia mais: para visualizar este recurso, acesse Resources Library Section 1 - Planning a seminar: a stepby-step guide (biblioteca de recursos Seção 1 - Planejando um seminário: um guia passo a passo)
Seção 2 - Exemplos de resumos de seminários
Exemplos de esboços de seminário são fornecidos nesta seção para
• Equipes Clínicas
• Outros grupos
Os resumos dos seminários devem ser lidos em conjunto com a Parte II do Modelo de Manual, Parte 2,
Seminários de Contorno de Amostra.
Leia Mais: para ver este recurso, por favor, vá para Resources Library Section 2 – Example Seminar
Outlines (Seção 2 da Biblioteca de Recursos - Exemplo de Esboços do Seminário)
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Seção 3 - Exemplo de Casos Clínicos
Casos de exemplo são dados nesta seção para
• Equipes Clínicas
• Estudantes de medicina
• Profissionais formados/ graduados
• Outros grupos
Os casos apresentados são apenas para fins ilustrativos. O material do caso deve sempre refletir o nível
de experiência e a área de trabalho dos participantes (consulte a seção de modelo II.1)
Leia Mais: para ver este recurso, por favor, vá para Resources Library Section 3 – Example Clinical Cases
(Seção 3 da Biblioteca de Recursos - Exemplo Casos Clínicos)
Seção 4 - Outros Recursos do Seminário
Esta seção inclui materiais úteis na preparação de um seminário. Tal como acontece com outros
materiais na Biblioteca de Recursos, estes são apenas ilustrativos e devem ser adaptados
apropriadamente para um determinado grupo ou contexto de ensino.
Leia mais: para ver esses recursos, siga os links abaixo
1. PowerPoint
2. Respostas dos exercícios na lousa ou no quadro branco
3. Folhetos
4. Imagens da orientação chave e outros documentos
5. Outros materiais
Seção 5 - Documentos Organizacionais
Esta seção fornece documentos exemplares para organizar e executar seminários em práticas baseadas
em valores.
Leia mais: para ver esses recursos, siga os links abaixo
1. Convites
2. Programa
3. Formulários de feedback
4. Certificado de Assiduidade
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B) Materiais do site do Centro de Colaboração
1 - Um quadro de ensino e aprendizagem
2 - Manuais de treinamento
3 - Política e orientação prática
4 - Estratégias de busca
5 - Guia de leitura
Os recursos desta seção da Biblioteca de Recursos estão disponíveis para visualização no site do Centro
de Colaboração (consulte os links fornecidos abaixo). A maioria está disponível como downloads de
texto completo.
Seção 1 - Uma Estrutura de Ensino e Aprendizagem
Esta Estrutura de Ensino e Aprendizagem define os conhecimentos, habilidades e comportamentos
necessários para cada um dos dez principais elementos do processo da prática baseada em valores e
sugere medidas de avaliação apropriadas (por exemplo, múltipla escolha, análise significativa de
eventos, portfólio reflexivo, perguntas escritas, etc. ).
O Framework foi desenvolvido pelo Professor Ed Peile, que é um membro fundador da Equipe de
Gerenciamento do Centro de Colaboração para a Prática Baseada em Valores (veja
valuesbasedpractice.org e siga os links Who are We?/Management Team (Quem Somos? / Equipe de
Administração).
A Estrutura foi publicada originalmente como Apêndice B (pps 208 - 210) Fulford, K.W.M., Peile, E., e
Carroll, H (2012) na Essential values-based practice: clinical stories linking science with people (prática
baseada em valores essenciais: histórias clínicas ligando ciência com pessoas) Cambridge: Cambridge
University Press.
Leia Mais: para ver o Apêndice, vá para valuesbasedpractice.org e siga os links More about VBP/Full
Text Downloads (Mais sobre VBP / Full Text Downloads).

Seção 2 - Manuais de Treinamento
O site do Centro de Colaboração hospeda PDFs de vários manuais de treinamento para práticas
baseadas em valores. Embora desenvolvidos principalmente para a saúde mental e outras áreas da
atenção primária, são facilmente adaptáveis a outros contextos.
1) "Valores de quem?" Um livro de trabalho para a prática baseada em valores em cuidados
de saúde mental (‘Whose Values?’ A workbook for values-based practice in mental health
care.). Woodbridge, K. e Fulford, K.W.M. (2004) Londres: O Centro Sainsbury de Saúde
Mental.
Como o primeiro manual de treinamento para a prática baseada em valores, "Valores de
quem?" Fornece uma série de exercícios práticos e baseados em casos, explorando cada um
dos principais elementos do processo da prática baseada em valores. Traduzido para o
Português-Brazileiro como Valores de Quem? Tradução Português-Brazileiro de "Whose
Values?” por Arthur Maciel
2) Quem precisa de valores? Aproximando-se Prática baseada em valores em Educação
Médica - Manual de instrutores (Who Needs Values? Approaching Values-based Practice
in Medical Education – Instructors Manual) Chevinsky, J., Fulford, KWM (Bill), Peile, E. e
Monroe, A., (2015)
‘Quem precisa de valores’ é baseado no trabalho que Jennifer Chevinsky completou durante
uma colocação de seis semanas de estudantes de medicina com Bill Fulford e Ed Peile. Ele
oferece um currículo longitudinal que destaca as conexões entre a prática baseada em valores e
baseada em evidências e outros tópicos importantes, como competência cultural, bioética,
antropologia médica, saúde pública e trabalho em equipe interdisciplinar.
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3) Manual para Apoiar a Implementação da Lei de Saúde Mental de 1983, emendada pela Lei
de Saúde Mental 2007. Parceria de Melhoria dos Serviços de Cuidados (CSIP) e do Instituto
Nacional de Saúde Mental na Inglaterra (NIMHE) (2008) Londres: Departamento de Saúde.
Este é o Módulo Básico para um conjunto de materiais produzidos pelo Departamento de
Saúde do Reino Unido para apoiar a implementação da então recentemente lançada Lei de
Saúde Mental 2007. Ele oferece uma abordagem baseada em valores para o tratamento
involuntário em saúde mental com base na tomada de decisão equilibrada dentro de uma
estrutura de princípios orientadores compartilhados.
Leia mais: para mais informações sobre estes manuais de treinamento e para fazer o download de
cópias gratuitas, por favor, vá para valuesbasedpractice.org e siga os links More about VBP/Full Text
Downloads (Mais sobre VBP / Full Text Downloads).
Seção 3 - Orientação de Políticas e Práticas
As diretrizes políticas e práticas baseadas na combinação de abordagens baseadas em valores e
baseadas em evidências foram desenvolvidas para várias áreas. O Manual de Exercícios (Seção 2.3
acima) foi produzido originalmente como orientação prática. Outros contidos no site do Centro de
Colaboração incluem:
1) 3 chaves para uma abordagem compartilhada na avaliação da saúde mental. Instituto
Nacional de Saúde Mental na Inglaterra (NIMHE) e Parceria de Melhoria dos Serviços de
Cuidados (2008) Londres: Departamento de Saúde.
O programa 3 Chaves foi co-liderado por Laurie Bryant, Lu Duhig e Bill Fulford, o Departamento
de Leads na época, respectivamente, por Usuário de Serviços (Laurie) e Perspectivas de Carer
(Lu) e por Prática Baseada em Valores (Bill) e continua sendo o foco de trabalho pelo Parceiro
do Collaborating Center, o Grupo de Co-produção de Bristol.
2) Protocolo de Tomada de Decisões Práticas baseado em Valores - Guia do Usuário Woo
Yan-wah, R., (2014).
O Protocolo de Tomada de Decisão fornece uma explicação abrangente de um processo de 16
etapas de tomada de decisão baseada em valores no trabalho social forense com um exemplo
de caso e um guia de procedimento. Foi produzido pelo parceiro do Centro Colaborador,
Reuben Woo, e é baseado em seu trabalho na Sociedade de Reabilitação e Prevenção do Crime,
Hong Kong.
3) O Quadro Nacional de Valores para a Saúde Mental. Instituto Nacional de Saúde Mental
Inglaterra (2004) Londres: Departamento de Saúde.
Embora produzidos no contexto de uma série específica de iniciativas de políticas e práticas, o
Quadro e o processo pelo qual foi produzido continuam sendo exemplos úteis de
desenvolvimentos políticos na prática baseada em valores.
Leia mais: para saber mais sobre esses recursos e fazer o download de cópias gratuitas, acesse
valuesbasedpractice.org e siga os links More about VBP/Full Text Downloads (Mais sobre VBP / Full
Text Downloads).
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Seção 4 - Estratégias de Pesquisa
O conhecimento dos valores é um elemento importante do processo da prática baseada em valores (ver
Manual Introdução, Seção 1). Mas pesquisar literatura relacionada a valores é difícil porque os termos
de pesquisa relevantes não são suficientemente específicos.
Recursos para apoiar a pesquisa de literatura por valores incluem
1) Ferramentas de busca de valores VaST: um manual para pesquisa de bancos de dados
eletrônicos para valores relacionados à saúde. Petrova, M., (2012)
Desenvolvido por Mila Petrova e colegas da Warwick Medical School, o manual do VaST inclui uma
pequena sequência de pesquisa publicada separadamente como: Petrova, M., Sutcliffe, P., Fulford,
KWM e Dale, J. (2011) Termos de pesquisa e um breve validado filtro de pesquisa para recuperar
publicações sobre valores relacionados à saúde no Medline: um estudo de análise de frequência de
palavras. Journal of the American Medical Informatics Association, doi:10.1136/amiajnl-2011-000243.
Leia mais: para acessar esse recurso, vá para valuesbasedpractice.org e siga os links More about
VBP/Full Text Downloads (Mais sobre VBP / Full Text Downloads).
2) Um Enigma do Tabagismo: recebendo e não obtendo o conhecimento. Ch 6, pps 65 - 82 em
Fulford, K.W.M., Peile, E. e Carroll, H Essentials of Values-based Practice: clinical stories linking
science with people. (Fundamentos da Prática Baseada em Valores: histórias clínicas que ligam
a ciência às pessoas)
Cambridge: Cambridge University Press
Este capítulo da Prática Baseada nos Valores Essenciais fornece um guia passo a passo prático
para pesquisar literatura relacionada a valores que vai de uma pesquisa rápida no "google" até
métodos mais sofisticados (incluindo sequência de pesquisa da Petrova)
3)O Protocolo de Busca para Desenvolvimento de Serviços Baseados em Valores
Fran Whitaker desenvolveu um protocolo de busca de artigos que relatam avaliações de
projetos de desenvolvimento de serviços baseados em valores, no contexto de sua pesquisa
para o Royal College of Psychiatrists. Commission for Values-based Child and Adolescent
Mental Health Services (Comissão de Serviços de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes
com Base em Valores)
Leia mais: você pode acessar o protocolo em:
Values-Based Commissioning and Service Development in Child and Adolescent Mental Health: a
Systematic Review (Comportamento Baseado em Valores e Desenvolvimento de Serviços em Saúde
Mental de Crianças e Adolescentes: uma Revisão Sistemática)
Leia mais: para saber mais sobre esses recursos, acesse valuesbasedpractice.org e siga os links More
about VBP/Full Text Downloads (Mais sobre VBP / Full Text Downloads).
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Seção 5 - Guia de Leitura
O site do Collaborating Center (O Centro Colaborador) inclui um Guia detalhado de leitura anotado na
seção "Mais informações sobre o VBP".

O Guia de Leitura abrange a teoria e prática da prática baseada em
valores, incluindo suas origens filosóficas e empíricas e
desenvolvimentos contemporâneos em política, treinamento e
prática clínica.

Leia mais: para explorar o Guia de Leitura, por favor, vá para valuesbasedpractice.org e siga os links
More about VBP/Full Text Downloads (Mais sobre VBP / Full Text Downloads).
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