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RESUMO 
 
A Educação Interprofissional – EIP se apresenta como abordagem necessária às 
reflexões sobre o Processo de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, 
na realidade brasileira. A pesquisa fornece detalhes sobre a relevância dessa 
abordagem para o processo de formação, com o escopo de explorar o uso da 
Educação Interprofissional como uma estratégia capaz de fortalecer a Reorientação 
da Educação Profissional de Saúde, com vistas à qualificação dos profissionais para 
o trabalho colaborativo, no contexto do Sistema Único de Saúde. O estudo adotou a 
abordagem de métodos mistos sequenciais, a partir das técnicas de grupo focal, 
entrevistas individuais e questionários. Os grupos focais e os questionários foram 
aplicados aos alunos da primeira e segunda metade dos cursos de medicina e 
enfermagem, de duas universidades públicas. Os grupos focais foram orientados por 
um roteiro previamente estabelecido, mas teve início a partir de uma questão 
disparadora sobre o trabalho em equipe. O questionário adotado está estruturado 
em quatro sub-escalas: comunicação e trabalho em equipe, aprendizagem 
interprofissional, interação interprofissional e relações interprofissionais; com quatro 
e cinco opções de respostas, do tipo escala de Likert. As entrevistas seguiram um 
roteiro com perguntas abertas e foram realizadas com os professores de 
enfermagem e medicina, das universidades investigadas. Os dados foram 
analisados a partir da Análise de Conteúdo Temática Categorial, a partir de Bardin, e 
Análise Estatística Descritiva. Os resultados demonstram que estudantes e 
professores reconhecem a necessidade de melhorar as habilidades para a 
colaboração de futuros profissionais. Estudantes de ambas as universidades 
demonstram compreensão da importância do trabalho em equipe no contexto do 
SUS no Brasil, mas reconhecem que o ponto de maior dificuldade está relacionado 
com as interações interprofissionais, tais como relações hierárquicas, respeito e 
conhecimento do papel do outro no trabalho em equipe. Os alunos se apresentam 
dispostos a vivenciar experiências de aprendizagem compartilhadas e expressam as 
limitações atuais na comunicação entre alunos e profissionais de diferentes 
categorias. As duas realidades analisadas apresentam importantes fragilidades para 
a efetivação da educação interprofissional, tais como estrutura física que dificulta 
ações interprofissionais, além de dificuldades nas relações interpessoais e 
interprofissionais. A qualificação docente e a lógica do ensino universitário também 
são apresentadas como importantes barreiras para a adoção da EIP nos contextos 
pesquisados. Na realidade brasileira, embora haja importantes políticas de indução 
da reorientação da formação profissional em saúde, ficaram evidente as limitações 
das instituições formadoras na formação de habilidades, atitudes e competências 
para o trabalho colaborativo. Assim, o debate sobre educação interprofissional e 
trabalho colaborativo se mostra como necessário para atribuir maior envergadura às 
atuais políticas. A realidade de produção dos serviços de saúde, por sua vez, 
apresenta demandas ao processo de formação que não podem ser negligenciadas, 
sob pena de fragilizar a proposta de um sistema de saúde centrado nas 
necessidades sociais, produzidas no seio das grandes e importantes transformações 
históricas. 

 
Palavras-Chave: Ensino, Profissionais de Saúde, Interação Interprofissional, 

colaboração, comunicação. 
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ABSTRACT 

 
The Interprofessional Education – IPE, presents itself as necessary approach to the 
reflections on the Process of Reorientation Professional Training in Health, in the 
Brazilian reality. The research provides information about the relevance of this 
approach in two Brazilian universities, with the scope to explore the use of 
Interprofessional Education in Health as a strategy to strengthen the reorientation of 
the Education of Health Professionals with a view to qualifying professionals for 
collaborative work in the context of the Unified Health System. The study adopted the 
approach of sequential mixed methods from the techniques of focus group, individual 
interviews and questionnaires. The focus groups and questionnaires were applied to 
students in the first and second half of the medical and nursing courses from two 
public universities. The focus groups were guided by a previously established script, 
but began from a starter question about teamwork. The questionnaire adopted is 
structured in four subscales: communication and teamwork, interprofessional 
learning, interprofessional interaction and interprofessional relationships, with four 
and five answer options, of type Likert scale. The interviews followed a script with 
open questions and were held with the professors of nursing and medicine of the 
universities investigated. The data were analyzed from the Analysis of Content 
Categorical Thematic from Bardin and Descriptive Statistical Analysis. The results 
show that students and professors recognize the need to improve the skills for the 
collaboration of future professionals. Learners from both universities demonstrate 
understanding of the importance of teamwork in the context of SUS in Brazil, but 
recognize that the point of greatest difficulty is associated with interprofessional 
interactions, such as hierarchical relationships, respect and knowledge of the role of 
the other in the teamwork. Students present themselves willing to have experiences 
of shared learning, but report the current limitations in communication between 
students and professionals of different categories. Both realities analyzed present 
important weaknesses for effective interprofessional education, such as the physical 
structure that hinders interprofessional actions, and difficulties in interpersonal 
relationships. The qualification of the professors and the logic of university education 
are also presented as a major barrier to the adoption of the EIP in the contexts 
studied. In the Brazilian reality, although there are important policies to induce 
reorientation of education for health professionals, it became apparent the limitations 
of educational institutions in the training of skills, attitudes and competencies for 
collaborative work. Thus, the debate on interprofessional education and collaborative 
work shows how necessary to give greater wingspan to current policies. The reality 
of health services, in turn, presents demands to the training process that cannot be 
neglected under threat of undermining the proposal for a health care system focused 
on social needs, produced within large and important historical transformations. 
 
 
Keywords: Education, Health Personnel, Interprofessional Relations, collaboration, 
communication. 
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INTRODUÇÃO 
 
A discussão sobre a educação dos profissionais de saúde vem, ao longo dos 

anos, assumindo papel de destaque em todo o mundo. A importância atribuída a 

esse debate se justifica pela necessidade de adequar a produção dos serviços de 

saúde às grandes e importantes transformações, tais como o envelhecimento 

populacional, o aumento das doenças crônicas e não transmissíveis, bem como pela 

redefinição do conceito de saúde e doença. Essas transformações impuseram a 

necessidade de reflexão e crítica aos processos de formação dos profissionais de 

saúde, que assumem papel determinante na configuração dos modelos 

assistenciais, nos diferentes momentos históricos.  

O modelo tradicional e hegemônico de formação, fundamentado na 

compartimentalização do saber e que estabelece fortes barreiras para o diálogo de 

saberes e práticas, baliza o atual, e também hegemônico, modelo assistencial que 

historicamente é centralizado nos procedimentos de diagnóstico e de terapêutica, no 

trabalho médico e, consequente, na subordinação das demais práticas profissionais. 

Essa problemática evidencia a necessidade de assegurar estratégias capazes 

de acompanhar as mudanças em curso, tanto na esfera da realidade dos serviços, 

como da educação dos profissionais de saúde. Nesse cenário, o debate sobre 

trabalho em equipe floresce como possibilidade para superar muitos dos problemas 

vivenciados na produção dos serviços de saúde, acompanhando o movimento 

mundial em torno de melhorias das ações em saúde, nos diversos cenários globais. 

O trabalho em equipe torna-se necessário diante de um cenário marcado pelo 

intenso trabalho parcelado, partindo do pressuposto de que é incoerente pensar em 

ações resolutivas, a partir da atuação uniprofissional ou do trabalho em saúde, 

fortemente compartimentalizado. Porém, vários e importantes aspectos têm 

construído barreiras muito sólidas para a efetivação desse trabalho em equipe. 

Nesse cenário, o modelo de formação vigente e predominante nas IES brasileiras 

estimula a cultura dos silos profissionais. Profissionais se formam separados para 

trabalharem, também, de forma separada. 

Nesse sentido, cria-se um grande fosso entre o perfil profissional necessário 

ao enfrentamento dos problemas apresentados na sociedade atual e o perfil atual de 

formação, sem aderência ao contexto em que se insere. É bem verdade que muito 
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foi feito nos últimos anos, para a reorientação da formação profissional em saúde, no 

Brasil. O Sistema Único de Saúde – SUS, pensado a partir dos movimentos sociais 

e tendo como principal foco a melhoria das condições gerais de vida e saúde, 

obtidas pelo atendimento das necessidades apresentadas, provocou importantes 

reflexões do modelo atual de educação das profissões de saúde, com significativos 

resultados positivos. 

No entanto, como as instituições de ensino estão formando os profissionais 

de saúde para o efetivo trabalho em equipe? Como as políticas atuais de 

reorientação da formação em saúde vêm construindo habilidades, atitudes e valores 

para o trabalho colaborativo? Pode a Educação Interprofissional ser pensada como 

abordagem capaz de formar profissionais mais colaborativos? 

Essa problemática despertou a necessidade de explorar o processo de 

formação, levando em consideração a necessidade de formar profissionais mais 

aptos ao trabalho em equipe, não numa perspectiva meramente multiprofissional, 

dividindo o mesmo espaço, mas sob a lógica da colaboração e interação entre os 

diferentes profissionais. O debate justifica-se ainda pela necessidade de avançar na 

perspectiva da educação interprofissional como forma de superar a histórica 

separação das práticas e dos saberes e que traz implicações sérias à realidade do 

trabalho em saúde.  

A tese está organizada em cinco principais pontos. No primeiro capítulo, foi 

realizada uma revisão de literatura sobre a educação interprofissional: a conjuntura 

que provocou a construção de bases teóricas; sua importância no contexto da 

educação dos profissionais de saúde, com vistas ao trabalho colaborativo; breve 

discussão das perspectivas teóricas mais adotadas nas pesquisas sobre educação 

interprofissional e as estratégias de ensino/aprendizagem que têm sido úteis para a 

efetivação dessa abordagem. Nesse capítulo, também é apresentado, de forma 

breve, o debate sobre trabalho em equipe, no contexto brasileiro, como forma de 

apresentar os esforços em torno na necessidade de provocar mudanças no modelo 

assistencial e, por último, é realizado um resgate histórico das políticas e iniciativas 

de reorientação da formação profissional em saúde, no Brasil.  

No segundo capitulo, são apresentados os objetivos gerais e específicos da 

pesquisa, que foram pensados, a partir da problemática que motivou o 
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desenvolvimento do estudo, bem como da realidade vivenciada no processo de 

formação dos profissionais de saúde. 

O terceiro capítulo apresenta o método da pesquisa. Nessa seção, foi 

realizado o debate sobre a epistemologia – Construcionismo Social - e o marco 

teórico – Realismo Crítico - que iluminou a realização da pesquisa; discussão sobre 

os métodos mistos sequenciais e as justificativas para a adoção desse desenho; 

apresentado o contexto onde foi realizada a coleta de dados, bem como os sujeitos 

que compuseram a amostra; descrição e discussão dos métodos de coleta e análise 

dos dados; apresentação das considerações éticas da pesquisa e pontos fortes e 

fragilidades do estudo. 

No quarto capítulo, são apresentados os dados obtidos através das técnicas 

adotadas – grupo focal e entrevista, que utilizaram um roteiro norteador, e 

questionário – separadamente.  Os dados dos grupos focais e das entrevistas foram 

subdivididos em Categoriais Temáticas, orientadas pela técnica de análise de 

conteúdo. A frequência e distribuição dos dados quantitativos são apresentadas em 

gráficos e tabelas. 

No quinto e último capítulo, é apresentada a discussão sobre as realidades 

pesquisadas. Esse momento foi dividido em dois grupos de discussão: a realidade 

do trabalho em equipe e os desafios atuais para a colaboração e a educação 

interprofissional como abordagem útil para a reorientação da formação profissional 

em saúde.  

A pesquisa traz elementos relevantes para fecundar o debate sobre a 

reorientação da formação profissional em saúde. Permitiu compreender que 

mudanças significativas, na realidade do trabalho em equipe e, consequentemente, 

no processo de produção dos serviços de saúde, serão possíveis, mediante 

mudanças no processo de formação que possam balizar importantes 

transformações. O estudo mostra, nas realidades pesquisadas, limitações para a 

adoção da educação interprofissional, mas também evidencia caminhos possíveis, e 

muitas vezes trilhados, provocando a reflexão que a mudança é possível, mesmo 

que, por vezes, difícil.    
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1 JUSTIFICATIVA 

 

O Sistema Único de Saúde – SUS tem alcançado, nos últimos vinte anos, 

importantes conquistas e transformações. Fundamenta-se em princípios que 

demonstram a intencionalidade de intervir na realidade de vida e saúde das 

pessoas, para assegurar a redução das desigualdades sociais, e de saúde, e 

ampliar a resolutividade de suas ações.  

Porém, ainda existem grandes desafios a serem enfrentados. Dentre eles, o 

processo de formação profissional para o trabalho em saúde, na perspectiva do 

Sistema Único de Saúde. As IES, entidades responsáveis pela formação, devem 

estar atentas às necessidades para a efetivação do sistema de saúde, conforme 

seus princípios e diretrizes. É incompatível idealizar processos de mudanças na 

realidade dos serviços de saúde, quando o processo de formação ainda se encontra 

fortemente concentrado na construção de conhecimentos, valores e competências 

específicas das categorias profissionais.  

A realidade, no entanto, tem apontado que a educação dos profissionais de 

saúde tem seguido um caminho de favorecimento da formação das especificidades 

profissionais, a partir da lógica uniprofissional, que resulta no fortalecimento de silos 

profissionais e formação de trabalhadores de saúde, com poucas habilidades para o 

trabalho colaborativo. 

Paralelo a esse cenário há um aumento significativo de instituições 

formadoras na área da saúde. Por um lado, a estratégia de aumentar a força de 

trabalho em saúde deve ser entendida como necessária, diante da existência de 

áreas com carências na oferta de serviços de saúde, mas é imprescindível que essa 

formação não aconteça de forma indiscriminada e distante de um projeto maior de 

sociedade e de saúde. 

É nesse cenário que se justifica a relevância de trabalhar a educação 

interprofissional na formação dos profissionais em saúde. O debate sobre educação 

interprofissional é recente na realidade brasileira e diante de suas bases teóricas e 

metodológicas, há a necessidade de inserir a discussão, como forma de aperfeiçoar 

os esforços atuais, em torno da reorientação da formação profissional em saúde. 
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A relevância do tema está na proposta de refletir sobre as profissões e as 

relações e interações interprofissionais. Pensar a EIP impõe a necessária reflexão 

sobre o processo de formação dos profissionais de saúde, nas dimensões macro, 

média e micro, evidenciando quão desafiadora é a discussão. A realidade dos 

serviços, a dinâmica de formação, a separação entre áreas de conhecimentos e de 

práticas, impostas tanto nos serviços como na academia, a docência em saúde, as 

culturas profissionais, a hierarquia, entre outros aspectos destacam que não se 

concebe, em tempos de grandes e importantes mudanças de vida e saúde das 

pessoas, relações dessa natureza que pouco têm contribuído para a formação de 

sujeitos mais comprometidos com as transformações sociais. 

Discutir educação interprofissional e o trabalho colaborativo retoma a reflexão 

sobre a centralidade dos usuários na elaboração e execução das ações em saúde, 

mostrando-se coerente com o propósito de dar respostas mais efetivas aos 

problemas de saúde. Reaviva o debate em torno do diálogo necessário entre os 

diversos campos de conhecimento e de práticas para o enfrentamento de problemas 

e necessidades de saúde que se tornam complexos numa dinâmica social que 

também precisa de múltiplos olhares e ações.  

Por fim, tem relevância peculiar por poder contribuir para o fortalecimento e 

consolidação da produção do conhecimento sobre o tema e viabilizar mecanismos 

de reflexão das atuais políticas de incentivo às reformas da educação dos 

profissionais de saúde. Olhar para as políticas atuais na perspectiva da educação 

interprofissional e do trabalho colaborativo, evidencia a necessidade de fortalecer o 

debate sobre a formação da força de trabalho em saúde, atrelado aos projetos de 

mudança do próprio sistema de saúde.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 A Educação Interprofissional enquanto base teórica e metodológica 
para a formação profissional em saúde 

 
O debate sobre Educação Interprofissional aparece ligado às necessidades 

de melhorar as relações que se estabelecem entre os profissionais de diferentes 

profissões da saúde, através da colaboração no trabalho em equipe. Para tanto, 

esforços são efetivados no intuito de elaborar conceitos que possam dar 

sustentação à lógica do trabalho em equipe, pautado em práticas colaborativas. 

Órgãos internacionais e outras instituições ao redor do mundo, na intenção de 

definir o trabalho em equipe, se apropriaram do termo ‘multiprofissional’, mas 

evidenciavam a compreensão ampliada de trabalho em equipe eminentemente 

coletivo, sendo a colaboração um termo chave (1, 2). Nesses momentos históricos, 

percebia-se maturidade na conceituação, mas o aprofundamento da discussão 

provocou a busca de um termo que pudesse ter sintonia com o pensamento 

avançado de trabalho em equipe. 

Nesse contexto, muitos foram os esforços em torno do debate sobre trabalho 

em equipe, que embora avançados, demonstravam confusão conceitual no uso dos 

termos multiprofissional e interprofissional, enquanto sinônimos. Importantes 

compreensões de equipe presentes na literatura refletem sobre o contexto atual que 

se apresenta com fortes estruturas hierárquicas, colocando a perspectiva 

interprofissional como capaz de promover um processo de formação e de práticas 

eficientes para o enfrentamento dos problemas sociais e de saúde(3). Os estudos 

demonstram a intenção de diferenciar os diversos formatos do trabalho em equipe 

para assegurar maior clareza conceitual e construir uma base de entendimento 

compatível com a Educação Interprofissional (4-6).  

A produção teórica não se limitava à discussão em torno das diferenças 

semânticas, mas elaborar um corpo de conhecimentos que subsidiasse a 

compreensão e enfrentamento das relações estabelecidas entre os profissionais no 

trabalho em saúde(7). 

Nesse intuito, importantes pesquisas esclarecem os sentidos atribuídos aos 

radicais ‘profissional’ e ‘disciplinar’, e aos prefixos ‘multi’ e ‘inter’. Importantes 
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referenciais refletem que a palavra ‘disciplinar’ se refere aos conhecimentos, campos 

de estudo, enquanto ‘profissional’ está associado a atuação profissional, às práticas 

dos profissionais. Para o prefixo ‘multi’ há a compreensão de que os diferentes 

campos de práticas e de conhecimentos são independentes, mas em torno de um 

propósito único. O ‘inter’, por sua vez, implica na interação, com vistas à 

colaboração, em torno de um objetivo em comum (8, 9). 

A perspectiva interdisciplinar, por exemplo, não necessariamente estimula a 

colaboração entre as diferentes profissões, mas áreas do conhecimento que podem 

ser até mesmo de uma mesma categoria profissional. Nessa percepção, a 

interdisciplinaridade pode ser instrumento para o trabalho ou para a educação 

interprofissional, mas não sinônimo(10). 

Reflexões em torno da diferenciação de “grupo” e “equipe”, também apontam 

a intencionalidade e o reconhecimento da interação como grande diferencial(3), 

permitindo entender o trabalho em equipe onde os seus membros, por meio da 

articulação de conhecimentos e atitudes, assumem o caráter de unidade no trabalho 

em saúde(11). 

Esse debate reitera a necessidade da intencionalidade de colaboração entre 

os membros da equipe como forma de assegurar a efetividade do trabalho em 

equipe, enfatizando a problemática dos limites e autonomia profissionais como 

gargalo importante na efetivação dessa perspectiva(12). Assim, há a necessidade de 

reforçar a importância da comunicação, coesão, flexibilidade, o desafio de gerenciar 

conflitos e articular conhecimentos e vivências na tomada de decisões(7, 13). O 

trabalho em equipe, sobre essas bases, agrega resultados positivos, tanto para a 

lógica organizacional, quanto para os sistemas de saúde, equipe e usuário(14). 

A colaboração, diante desse debate, ganha centralidade como elemento 

capaz de permitir a articulação entre as diferentes práticas, para assegurar atuações 

mais resolutivas, além de outras vantagens(5). Os primeiros esforços definem Prática 

Colaborativa enquanto processo para compartilhar a comunicação e a tomada de 

decisão entre diferentes profissionais, para oferecer uma atenção mais resolutiva 

aos pacientes/usuários (15). 

 A Organização Mundial de Saúde - OMS, por sua vez, explica que a prática 

colaborativa na área da saúde ocorre quando vários profissionais de saúde 
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fornecem serviços integrais, trabalhando em conjunto, de forma articulada, 

juntamente com os pacientes, suas famílias e comunidades, para proporcionar a 

mais alta qualidade de atendimento(16). 

A reflexão e os esforços no debate em torno da necessidade de maior 

interação e colaboração, entre os diferentes profissionais de saúde, colocam o 

processo de formação no centro das discussões. O modelo de formação que, 

historicamente, tem reforçado os silos profissionais, se apresenta como grande 

obstáculo para a efetivação de equipes de saúde mais aptas ao trabalho 

colaborativo e, assim, com maior capacidade de respostas aos problemas, no atual 

contexto (17). 

Assim, a literatura tem demonstrado importantes avanços teóricos sobre 

abordagens no processo de formação dos profissionais de saúde, capazes de 

valorizar e construir habilidades, atitudes e valores para esse trabalho colaborativo e 

a Educação Interprofissional se apresenta como ferramenta possível frente aos 

desafios impostos por importantes mudanças na sociedade atual(2). 

A Educação Interprofissional vem sendo discutida, ao longo dos últimos trinta 

anos, como forma de incentivar novas relações entre os profissionais de saúde, por 

meio da colaboração e, consequentemente, melhorar os serviços de saúde. Nesse 

período, muitos são os esforços para consolidar o debate, superando os equívocos 

teóricos, identificar evidências de sua efetividade na mudança de atitudes e 

habilidades dos profissionais de saúde, transformar a realidade dos sistemas de 

saúde, construir um marco teórico e discutir metodologias e estratégias que 

subsidiem a lógica da educação interprofissional(1). 

Sua história está muito ligada aos esforços de melhorar a qualidade da 

atenção à saúde, fortalecimento do trabalho em equipe, redução das relações hostis 

entre os diferentes profissionais, com melhoria na comunicação entre eles. Os 

primeiros movimentos aparecem de forma isolada e como iniciativa individual e 

depois ganham os espaços da academia, que ao longo dos anos agregam 

envergadura e visibilidade à ideia(1). 

Desde então, estudiosos e pesquisadores, a partir de importantes acúmulos 

históricos, se empenham na construção de uma definição capaz de atender às 

demandas emergentes no campo da educação, para as profissões da saúde, na 
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necessidade de superar o grande distanciamento entre os profissionais da saúde e 

no compromisso de melhorar a qualidade da atenção e a qualidade de vida e saúde 

das pessoas (18, 19). 

O Center For The Advancement Of Interprofessional Education - CAIPE(13), 

importante instituição que incentiva e apoia a Educação Interprofissional no Reino 

Unido, pensa, inicialmente uma definição, defende que a “Educação Interprofissional 

ocorre quando duas ou mais profissões aprendem com, para e sobre a outra, para 

melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados”. Importante, por sua vez, 

apontarem que “Educação Interprofissional é a ocasião em que os membros (ou 

estudantes) de duas ou mais profissões aprendem com, para e sobre o outro, para 

melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados”(18).  

 Estudos de revisão sistemática têm contribuído, ao longo desses anos, para 

o amadurecimento da conceituação, definindo que intervenção na educação 

interprofissional “ocorre quando os membros de mais de uma profissão da saúde 

e/ou assistência social aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito 

explícito de melhorar a colaboração interprofissional e/ou a saúde/bem-estar dos 

pacientes/clientes”(19). A atualização dessa revisão amplia o entendimento, 

defendendo-a enquanto “uma intervenção em que os membros de mais de uma 

profissão da saúde ou assistência social, ou ambos, aprendem em conjunto, de 

forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração 

interprofissional ou a saúde/bem-estar de pacientes/clientes, ou ambos”(20). 

Nas definições sobre educação interprofissional é possível perceber a 

evolução do entendimento de que a formação do profissional acontece em diversos 

cenários, tanto na realidade da produção dos serviços de saúde, como nos espaços 

formais e informais de formação da força de trabalho em saúde, assim como da 

importância desse processo ser compartilhado pelos atores envolvidos, alunos e/ou 

profissionais(19). Outro aspecto que chama atenção é que o amadurecimento do 

debate permitiu definir a educação interprofissional como fundamento para o 

trabalho colaborativo, colocando na centralidade do processo as necessidades 

sociais e de saúde, dos usuários e superar o atual modelo de formação em silos 

profissionais, em que há pouca ou nenhuma oportunidade de aprendizagem 

compartilhada, e que acaba por determinar práticas também separadas e 

isoladas(21). Porém, há a necessidade de aprofundar a compreensão da Educação 
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Interprofissional como forma de superar a comum confusão conceitual(22) e entender 

a materialização dessa abordagem para a obtenção dos impactos esperados.   

 

2.1.1 Importância da Educação Interprofissional e desafios para sua 

efetivação 

 

A partir dos estudos e experiências vivenciadas em diversos países, a 

Educação Interprofissional se apresenta como importante instrumento para a 

mudança do foco das práticas profissionais, superando modelos centrados em suas 

especificidades, como forma de possibilitar processos de aprendizagem 

compartilhados, capazes de estimular a melhoria das habilidades para o trabalho 

colaborativo(9).  

A Educação Interprofissional almeja criar, no processo de aprendizagem, 

condições para melhorar as relações entre diferentes profissionais e alunos, 

superando a dificuldade histórica de comunicação, possibilitando a formação de 

sujeitos aptos a trabalharem de forma colaborativa, na atenção à saúde das 

pessoas. A EIP se constitui, então, como proposta de superação do modelo de 

formação, pautado da perspectiva multiprofissional ou uniprofissional(20), que tem 

apresentado muitas limitações na formação de profissionais capazes de atender às 

demandas que emergem no contexto atual. 

Relatório recente do CAIPE traz importantes contribuições para a efetivação 

da abordagem, argumentando a necessidade de rompimento das atuais barreiras 

impostas pela lógica das formações profissionais específicas. Esses limites devem 

ser mais flexíveis e negociáveis para assegurar que estudantes e profissionais 

possam conhecer mais sobre o outro. Pensar o uso dessa abordagem impõe a 

necessidade de um planejamento para que as necessidades da aprendizagem 

interprofissional estejam claras para a adequada escolha dos instrumentos e meios 

na efetivação da interação entre os grupos de diferentes profissões. Sugere o uso da 

realidade dos serviços de saúde como espaço adequado para a aproximação de 

diferentes grupos. Esses cenários e os problemas apresentados possibilitam a 

aprendizagem compartilhada e fundada na colaboração. Para tanto, ainda salienta a 

necessidade de escolha dos alunos para que não seja priorizada uma categoria 
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profissional, enquanto outras não tenham a oportunidade de vivenciar essas 

experiências(10). 

Embora haja evidências dos importantes benefícios do trabalho colaborativo 

em equipes de saúde, as barreiras e desafios da educação interprofissional são 

inúmeras. Dentre as barreiras ou desafios, está a necessidade de pensar a logística 

e o reconhecimento da importância de um planejamento rigoroso e a necessidade 

de recursos para a obtenção dos resultados esperados; os desenhos curriculares se 

apresentam como outra barreira, na medida em que estão organizados, a partir das 

necessidades de formação específica de cada profissão, exigindo maior esforço 

para a negociação e flexibilidade desses desenhos; a cultura atual que reforça os 

limites profissionais e o diálogo e interação entre as diferentes categorias 

profissionais e as relações de aprendizagem muito focadas em perspectivas 

tradicionais que pouco contribuem para a efetivação da colaboração e interação(23). 

No entanto, o debate sobre a EIP expõe questões relevantes quanto à 

necessidade de evidências da efetividade da abordagem nas mudanças das 

atitudes, habilidades e comportamentos dos atores envolvidos em torno da 

disponibilidade para o trabalho colaborativo, bem como a importância de estudos 

mais robustos e rigorosos(2, 19). 

 

2.1.2 Perspectivas teóricas que embasam a efetivação da Educação 

Interprofissional 

 

 Revisões sistemáticas e outras produções, além de identificar a ausência de 

evidências fortes quanto à efetividade da Educação Interprofissional, chamam a 

atenção também para as limitações referentes às perspectivas teóricas que 

embasam as estratégias, sob a ótica dessa abordagem(22, 24). A relevância da 

perspectiva teórica justifica-se pela necessidade de orientar as atividades docentes, 

permitindo a reflexão e reinterpretação dessas práticas. Ao mesmo tempo, a teoria 

auxilia na escolha de estratégias mais adequadas ao contexto, para que o aluno 

possa compreender os objetivos e a importância da prática interprofissional e 

colaborativa(25). 
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Porém, as dimensões e especificidades da realidade, tanto da formação como 

da produção dos serviços de saúde podem influenciar na adoção de mais de uma 

teoria e a priorização de uma única teoria, pode ser considerada inadequada, frente 

aos diferentes contextos e histórias das diferentes profissões(25). A análise do 

contexto, observando as diferentes dimensões, é que deve orientar a escolha da 

teoria mais coerente(25, 26).  

É relevante destacar, ainda, que a escolha da teoria depende, também, da 

intencionalidade dos programas de formação ou instituições, podendo comparar e 

combinar as bases teóricas com os valores e atitudes que se pretende construir no 

processo de formação, reiterando a importância da teoria na implantação da 

educação interprofissional sobre bases sólidas e coerentes, com a conjuntura em 

que se inserem os atores envolvidos(27).  

A partir desse debate, a teoria da aprendizagem adulta é apresentada 

frequentemente como adequada em muitos cenários e por diversos aspectos. Essa 

teoria defende que o adulto, por seu acúmulo de experiências e conhecimentos já 

existentes, assume o protagonismo no processo de aprendizagem. Reitera o caráter 

de construção social da aprendizagem e a possibilidade, que adulto tem, de 

desenvolver importantes processos de reflexão e colaboração na troca de 

experiências e aprendizados(25). 

A teoria de aprendizagem adulta permite a construção de oportunidades para 

que o aluno se torne mais crítico e reflexivo, mais aberto às contribuições de outros 

alunos e à novas ideias. Essa perspectiva também reflete sobre o papel do 

educador, de aproveitar os conhecimentos já existentes, dos alunos, para melhorar 

sua aprendizagem e incentivar o interesse pela aprendizagem transformativa(28).  

A teoria em debate considera coerente a articulação com a teoria da 

aprendizagem construtivista, na medida em que esta permite a utilização de 

métodos de ensino adequados, bem como a escolha dos espaços de aprendizagem 

de forma a assegurar os princípios defendidos na aprendizagem do adulto, sendo 

esta articulação favorável no desenho de programas e de estratégias, na perspectiva 

da educação interprofissional(25, 26). 

Knowles é considerado um importante defensor dessa teoria, que a partir de 

um conjunto de argumentos afirma que os adultos, por apresentarem mecanismos 
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de aprendizagem distintos das crianças, tem uma aprendizagem auto-direcionada; 

apresentam um histórico de experiências que são importantes para a aprendizagem; 

interesse em aprender, a partir de necessidades sentidas na dinâmica social, sobre 

seus papeis; aplicação do conhecimento construído em contextos distintos, 

motivação para aprender e necessidade de entender o significado do aprendizado e 

sua aplicação na vida real. No entanto, Knowles é criticado por defender que os 

adultos aprendem da mesma forma, desconsiderando outras dimensões ou 

aspectos que interferem no processo de ensino aprendizagem(29). 

Assim, um conjunto de hipóteses/pressupostos e perspectivas teóricas tentam 

construir conceitos para explicar os processos de aprendizagem no adulto, sendo 

possível se referir a teorias da aprendizagem adulta, uma vez que suas bases são 

compartilhadas pela andragogia, aprendizagem transformativa, pensamento pós-

moderno e crítico, aprendizagem auto-dirigida, entre outras(30). 

A teoria da aprendizagem adulta também é apresentada em categorias: teoria 

de aprendizagem instrumental; teorias humanísticas; teorias de aprendizagem 

transformativa; teorias sociais de aprendizagem; modelos motivacionais e modelos 

reflexivos (31, 32). 

Os argumentos para a defesa da teoria demonstram a intenção de formar 

profissionais mais críticos e reflexivos, podendo ser adequada para a educação 

interprofissional, a depender do contexto, da missão, dos objetivos e de toda a 

conjuntura em que se inserem as iniciativas da abordagem(33, 34). Diante disso, essa 

perspectiva teórica, na formação dos profissionais de saúde, estimula a reflexão 

sobre a reorientação dos papeis de professores e alunos. Os estudantes não apenas 

recebem conhecimentos, mas são sujeitos ativos no processo de construção do 

conhecimento, o que implica na mudança cultural, desenvolvimento de docentes 

mais ativos e de alunos mais autônomos(31). Atentar para esses aspectos que 

iluminarão a escolha da teoria é condição fundamental para maior coerência da 

proposta de formação(2, 35). 

Outra teoria que também tem sido associada à efetivação da educação 

interprofissional é a Teoria da Prática Reflexiva(2), que reforça as relações entre 

conhecimento e a experiência. De acordo com a teoria, os indivíduos em formação 

tentam, a todo o momento, articular a teoria à prática. Com base nessa teoria, é 

possível afirmar a existência de dois tipos de reflexão: a reflexão na ação, que 
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acontece de forma automática e geralmente em situações comuns, e a reflexão 

sobre a ação, que acontece depois, como um processo e avaliação da prática. A 

teoria se mostra útil na educação interprofissional por permitir o entendimento dos 

papeis e valores de outros profissionais, facilitando ações em grupos, aprofundar a 

reflexão e permitir um permanente feedback(36). 

A importância da teoria para a educação interprofissional é a inserção formal 

da reflexão para que os indivíduos e grupos reflitam sobre seus próprios papéis e os 

de outros profissionais, na colaboração para o trabalho em equipe e nas atividades 

de aprendizagem; reconhece que embora a reflexão seja um processo 

negligenciado, é necessário para a aprendizagem e que a necessidade da 

colaboração pode fazer surgirem reações emocionais importantes e ajuda os 

profissionais a aprenderem, através da reflexão e a partir de suas experiências(37). 

A Teoria do Contato também tem se apresentado como uma perspectiva 

adequada, nos debates das relações que se estabelecem na efetivação da 

educação interprofissional. A teoria do Contato se apresenta útil na redução das 

relações ásperas, entre os diferentes profissionais e estudantes da saúde. No 

entanto, reforça que a junção de diferentes sujeitos, de diferentes profissões em um 

mesmo espaço, não é suficiente para romper com os conflitos existentes e expõe 

alguns pontos fundamentais: status igualitário entre os grupos; grupos trabalhando 

em torno de um objetivo em comum; cooperação entre os grupos, durante o trabalho 

ou aprendizagem(38, 39). 

A interação se apresenta como elemento de aprendizagem indispensável 

para os propósitos da educação interprofissional. No entanto, essa interação pode 

ser prejudicada pelas barreiras impostas pelas identidades construídas nos grupos 

profissionais. Os grupos profissionais tendem a valorizar sua categoria profissional e 

se mostrar desinteressados nas demais, trazendo implicações negativas para o 

trabalho em equipe, na perspectiva da colaboração(40).  Mas, a teoria sozinha não é 

capaz de superar essa dificuldade, porém se constitui como importante ferramenta 

para a busca de estratégias que viabilizem a interação, reduzindo as arestas que 

são estabelecidas pelos estereótipos e pelas relações historicamente hierárquicas(39, 

41). 

A Teoria da Complexidade é outra perspectiva discutida para a Educação 

Interprofissional. Essa teoria pretende superar a compreensão de que a realidade é 
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linear e estável, entendendo-a enquanto um sistema composto por muitos 

componentes ou dimensões que interagem entre sim, sendo esse entendimento 

adequado para a Educação Interprofissional(42).  

Essa teoria defende que a realidade é um sistema complexo e consiste de 

múltiplos componentes; os fenômenos apresentam barreiras ou limites, mas isso 

não garante estabilidade ou certezas; os fenômenos podem exibir comportamentos 

organizados e caóticos; a interação dos componentes do sistema podem produzir 

comportamentos imprevisíveis; os sistemas complexos são sensíveis às mudanças 

e são compreendidos como sistemas abertos e o observador é parte do sistema; 

esses sistemas interagem e sofrem influencias do ambiente(37, 42, 38). 

 

2.1.3 Estratégias de Aprendizagem adotadas para a Educação 

Interprofissional 

  

As perspectivas teóricas discutidas anteriormente têm fundamentado a 

efetivação da Educação Interprofissional, em diversos cenários. Essas teorias, por 

sua vez, embasam também a adoção de estratégias de aprendizagem que mais se 

adequam aos contextos e aos objetivos propostos pela educação interprofissional. 

Dentre as que aparecem mais frequentemente na literatura, pode ser citada a 

Aprendizagem Baseada em Problemas, por permitir o debate e reflexão de 

problemas em pequenos grupos, onde o aluno é o protagonista do seu aprendizado 

e o professor, um tutor no processo. Sua utilidade para a Educação Interprofissional 

tem sentido na medida em que é possível a participação de alunos, de diferentes 

profissões que se debruçam sobre problemas, na busca de respostas para os 

mesmos. Esse formato apresenta como ponto forte a ênfase e valorização nos 

processos de comunicação, com importantes impactos no desenvolvimento das 

habilidades colaborativas(44). 

A metodologia é reconhecida por sua potência em construir a capacidade 

crítica e reflexiva dos estudantes, na medida em que permite um maior controle dos 

resultados esperados. Também recebe críticas por aproximar o aluno a problemas 

de papel, ao invés da inserção em cenários reais(44).  Na perspectiva da educação 

interprofissional, algumas barreiras podem ser encontradas, como os diferentes 
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horários dos cursos, os custos exigidos, sendo um dos grandes desafios, 

estabelecer uma sistemática contínua da estratégia(45).  

Outra estratégia pedagógica que também se configura como adequada para a 

educação interprofissional é a Simulação. Nessa metodologia, é possível criar um 

cenário mais próximo da prática dos profissionais de saúde, maior objetividade nos 

processos de avaliação, identificação das necessidades educacionais, ampliar as 

possibilidades de situações a serem vivenciadas pelos alunos, facilitando a 

avaliação da construção das habilidades dos mesmos, reduzir os riscos ao paciente 

na medida em que os cenários de aprendizagem são controlados, assegurando 

maior clareza dos resultados da estratégia(46, 47). O benefício associado à educação 

interprofissional é a possibilidade de acompanhar habilidades, valores e atitudes em 

torno da colaboração, pelos docentes, permitindo identificar elementos que facilitam 

ou dificultam esse processo (48). 

A aprendizagem virtual também é discutida como cenário útil para a 

Educação Interprofissional. O acesso e a rapidez da informação são marcas do 

contexto globalizado. Nessa perspectiva, as pesquisas em torno da educação têm 

debatido a efetividade do cenário virtual como estratégia capaz de possibilitar 

inovação nesse campo. O uso da rede mundial de computadores facilita os 

processos de aprendizagem, na medida em que exige um aparato físico menor, uma 

vez que professores e alunos não precisam, obrigatoriamente, estarem presentes; 

flexibilidade dos horários, desenvolvimento da autonomia do aluno através da 

aprendizagem individualizada; ampla variedade de estratégias pedagógicas. Como 

desvantagens, podem ser citadas a aprendizagem isolada, que afasta o aluno do 

contato pessoal, problemas na rede de comunicação, custos, entre outros(49). 

No entanto, pesquisadores chamam a atenção para diversos aspectos. A 

aprendizagem virtual não deve reproduzir tendências tradicionais. A e-learning por si 

só, pelo fato de adotar tecnologia computacional, não significa uma inovação. É 

também um instrumento do processo ensino e aprendizagem, sendo importante 

adotá-la, na perspectiva da aprendizagem ativa, aprendizagem colaborativa, entre 

outras(50). 

Em relação à Educação Interprofissional, a aprendizagem virtual apresenta 

relevantes vantagens por se tratar de uma estratégia de ampla escala, permitindo 

tanto a autonomia do estudante do processo ensino aprendizagem, como também a 
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interação dos mesmos em torno da busca de soluções para problemas da vida real. 

Outro ponto forte dessa metodologia é a possibilidade de acompanhar e controlar os 

objetivos da estratégia metodológica, com maiores possibilidades de 

acompanhamento das habilidades, valores e atitudes que se pretende construir, na 

ótica da educação interprofissional e também como forma de superar a dificuldade 

de conciliar os horários de diferentes alunos(51, 52, 53). 

 

2.2 A inserção do debate de Trabalho em Equipe no processo de 
Mudanças do Modelo de Atenção à Saúde: O Contexto Brasileiro 

 

O contexto brasileiro acompanhou a tendência mundial no sentido de 

formular um conceito de trabalho em equipe, em saúde, coerente com as demandas 

emergentes. O processo de consolidação e fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde e, em especial, a criação da Estratégia Saúde da Família, impulsionaram a 

produção teórica em torno do tema, tendo como referência a necessidade de se 

pensar num formato de equipe coerente com a compreensão de saúde e doença 

como processo e inserido na dinâmica da sociedade, imprimindo, assim, 

complexidade e dinamicidade ao trabalho em saúde(54). 

Pesquisadores, acompanhando esse movimento, elaboraram um robusto 

arcabouço teórico, por força do movimento, por mudanças na realidade de produção 

dos serviços de saúde, estimulado pelos departamentos de medicina preventiva e 

comunitária, em torno da necessidade de fortalecer a ideia de integração; as 

mudanças na compreensão de saúde doença, também reflexo das transformações 

em diversos segmentos da sociedade, nos diversos momentos históricos; a 

inquietação em torno da redefinição dos processos de trabalho em saúde (objeto, 

finalidade, meios e instrumentos), como consequência dos elementos anteriores(54, 

55, 56).   

A produção teórica brasileira já evidenciava o entendimento avançado de 

equipe enquanto um coletivo de diferentes profissionais que não apenas 

compartilham o mesmo espaço físico, mas que precisa inserir a integração como 

grande diferencial. É interessante notar que nos esforços em buscar a coerência do 

conceito, ainda aparece o termo “equipe multiprofissional”, mas que na definição 
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reitera a necessidade de importância de articulação/interação entre seus membros, 

da comunicação entre os mesmos, como forma de melhorar os processos de 

colaboração/cooperação e objetivo em comum a todos os membros(54, 56). 

Embora surgissem muitas conceituações, com o uso de diferentes termos, a 

discussão trazida pela literatura foi de fundamental importância, na medida em 

coloca em cena uma problemática que precisa ser enfrentada, conseguindo 

questionar o modelo vigente, fortemente marcado pela divisão do trabalho e 

marginalização dos sujeitos do processo de produção dos serviços de saúde(56).   

Embora seja possível perceber, na literatura atual, o conceito de equipe 

multiprofissional como sendo a execução das práticas profissionais de forma 

independente, a produção teórica brasileira, mencionada anteriormente, traz 

importantes contribuições no cenário nacional, na medida em que coloca a 

comunicação e a interação como elementos que distinguem as diversas 

compreensões de trabalho em equipe. 

 

2.3 A Reorientação da Formação Profissional em Saúde no Brasil: 
perspectivas assumidas no percurso histórico 

 

A preocupação com o processo de formação dos profissionais em saúde no 

Brasil não é recente; o país acompanhou o movimento global com o escopo de 

adequar os perfis profissionais às necessidades de saúde da população e ao 

fortalecimento dos Sistemas Nacionais de Saúde(57, 58).  

O debate tomou fôlego pela crítica à perspectiva tradicional de formação, que 

encontrou nas diretrizes propostas pelo relatório Flexner, bases teóricas e 

metodológicas muito sólidas para a efetivação de processos de ensino 

aprendizagem, centrados na doença, no aumento da densidade tecnológica e na 

ênfase no processo de especialização, legitimando um forte processo de 

compartimentalização do saber(59). 

Assim, a discussão em torno da elaboração de propostas que pudessem se 

configurar como contra-hegemônicas, antecede até mesmo a criação e implantação 

do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo contemporânea do movimento da 
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medicina comunitária que ganhou força no âmbito dos departamentos de medicina 

preventiva. O processo de formação ganha destaque nesse momento histórico, na 

medida em que se discutia a incoerência de uma reforma do setor saúde, sem a 

necessária reforma do processo de formação da força de trabalho, que seria a 

sustentação deste(60). 

O processo de formação dos profissionais de saúde começa a ocupar espaço 

nas conferências nacionais de saúde, sendo um dos temas inclusos na proposta da 

Reforma Sanitária Brasileira. Desse período até a atualidade, as iniciativas, 

movimentos e políticas com foco na reorientação da formação em saúde assumiram 

configurações distintas, muitas vezes mudando o tom por força das concepções de 

grupos. Essa realidade, presente na literatura nacional, mostra a fragilidade, em 

alguns momentos da história, das iniciativas enquanto política de Estado, na medida 

em que transitava de formato, por mudanças de governo(61). 

As primeiras iniciativas com foco na reorientação da formação profissional em 

saúde aconteceram no inicio dos anos 80, através do Programa de Integração 

Docente-Assistencial – IDA. A proposta do programa era romper com o 

distanciamento entre a universidade e a realidade dos serviços de saúde. Essa 

articulação se efetivou pela inserção dos alunos nos serviços de atenção primária(62, 

63).  

O IDA, no entanto, não conseguiu provocar grandes mudanças nas propostas 

curriculares e recebeu críticas pela maneira como essa integração foi feita. Os 

serviços de saúde foram utilizados apenas como espaço para o treinamento dos 

alunos, com pouco envolvimento dos profissionais e da comunidade e com pouco 

impacto na adoção de estratégias pedagógicas que rompessem com o modelo 

tradicional. Porém, é preciso afirmar que as experiências vivenciadas foram de 

fundamental importância para o aperfeiçoamento, em momentos futuros(63). 

Nos anos 90, por incentivo da Fundação Kellog, foi implantado o Projeto UNI 

– Uma Nova Iniciativa, também definida como Uma Nova Iniciativa na Educação dos 

Profissionais de Saúde. A ideia central da proposta era a articulação entre a 

universidade, os serviços de saúde e a comunidade. Essa nova proposição se 

apresentava mais completa pela intenção de romper com a relação pouco 

participativa de outros setores, como a comunidade, como apresentado na lógica do 

IDA(64). 
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O Projeto UNI foi bem avaliado não só por tentar superar as limitações da 

iniciativa anterior, mas por se mostrar em sintonia com a necessidade de aproximar 

as instituições formadoras dos problemas que assolavam a comunidade, reforçando 

ou resgatando o papel social da universidade, reconhecendo a necessidade de 

intervir num contexto marcado por fortes desigualdades e injustiças sociais(61, 64). 

A literatura destaca a importância da articulação entre universidades, 

serviços de saúde e comunidade proposta pelos Projetos UNI, em vários âmbitos: 

paradigmático, por viabilizar que o mundo real fosse importante cenário de ensino e 

aprendizagem, salientando que a mudança não acontece apenas nas instituições 

formadoras; político por abrir espaço para a comunidade, que carrega um legado 

forte de injustiças e de sofrimentos silenciados e que com a proposta passam a ter 

participação na construção ou definição dos projetos; estratégico na medida em que 

se somam forças e esforços, ampliando as possibilidades de enfrentamento dos 

problemas, e, técnico pelas demandas de conhecimentos, comunicação e de 

planejamento que se apresentam para o enfrentamento dos problemas complexos, 

enfrentados pelo exercício da construção coletiva(65). 

Embora nos Projetos UNI fique evidente a necessidade de aproximação da 

universidade dos cenários reais de produção dos serviços de saúde e de vida da 

população, a perspectiva da interdisciplinaridade começa a ser entendida como 

necessária para o processo de ensino e aprendizagem e multiprofissionalidade 

como estratégia de ação, frente ao enfrentamento da realidade(66). Dessa forma, é 

possível perceber que com o amadurecimento das iniciativas e propostas, novas 

perspectivas foram surgindo e a configuração do trabalho em saúde começa 

também a ser repensada, com vistas à articulação de saberes e práticas. A literatura 

mostra que como resultados dos processos de avaliação, a interdisciplinaridade teria 

que ser fortalecida como premissa para a efetivação do trabalho multiprofissional e 

integral, evidenciando o avanço do pensamento em torno da reorientação das 

relações estabelecidas no âmbito do trabalho em equipe(60). 

Os acúmulos produzidos pelas experiências da IDA e dos Projetos UNI 

provocam a reflexão em torno da formação do profissional médico e sua adequação 

às necessidades de saúde da população e coerência com o perfil esperado para 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Tem-se, assim, no início dos anos 2000, 

o lançamento do Programa Nacional de Incentivo às Mudanças Curriculares nos 
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Cursos de Medicina – PROMED(67). 

A proposta foi pensada pelos Ministérios da Saúde e da Educação, da 

Organização Mundial de Saúde e de importantes entidades da categoria médica. O 

foco principal do programa era incentivar mudanças curriculares de forma a ter um 

perfil de médicos egressos coerentes com as necessidades de implantação e 

fortalecimento do SUS e permitir que estudantes de medicina pudessem ter estágios 

em hospitais universitários, mas também nos serviços da atenção primária(68). 

No PROMED é possível perceber os esforços na articulação ensino-serviço, 

bem como a necessidade de fortalecimento da atenção primária, tanto como 

possibilidade de reorientação do modelo assistencial, como também pela 

oportunidade de superar a demasiada ênfase às especializações no processo de 

formação do profissional médico(63). 

A implantação do PROMED foi contemporânea da criação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN’s para os Profissionais de Saúde, que começaram a 

acontecer entre 2001 e 2004. Muitos dos avanços no processo de redesenho 

curricular das escolas de medicina também foram impulsionados pela necessidade 

de adequar o processo de formação a essas diretrizes, se configurando como 

cenário oportuno para a investidura em processos dessa natureza(68, 69). 

Algumas dificuldades importantes surgiram durante a implantação do 

PROMED, tais como a resistência dos estudantes para as vivências dos estágios, no 

âmbito das unidades de saúde da atenção primaria, o que reflete a rejeição ao perfil 

generalista proposto pelas DCN`s e da força da especialização como marca da 

formação e do trabalho médico. Mostra também a inadequação do corpo docente, 

em avançar nas mudanças propostas pelo PROMED. As transformações propostas 

dos redesenhos curriculares tinham que ser acompanhadas na realidade prática do 

processo de formação, mas a forte valorização da perspectiva tradicional, por parte 

dos docentes de educação médica, se configurou como entrave para avanços mais 

robustos(68). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, por sua vez, para os cursos da saúde, 

representaram um grande avanço nos movimentos para reorientar a formação dos 

profissionais de saúde, por atentar para a necessidade de formar um profissional 

humanista, com competências não apenas técnica, mas também ética e política; 



	

 

37 

37 

pela intenção de formar um profissional de saúde apto a assumir a responsabilidade 

frente à consolidação do SUS; formar a capacidade crítica e reflexiva dos 

profissionais para que os mesmos possam identificar as necessidades de saúde de 

uma forma mais ampliada e pela ênfase dada à integralidade da atenção que 

valoriza todos os níveis de atenção, assim como todas as categorias profissionais, 

dando centralidade às necessidade do usuários, expressas nas dimensões 

individuais e pedagógicas(70, 71). 

Essas diretrizes também trazem, em sua proposição, a importância do 

trabalho em equipe, amparado da compreensão da integralidade da atenção. O texto 

se refere ao trabalho multiprofissional, como premissa necessária e também se 

reporta a interdisciplinaridade. É possível entender que, mesmo adotando o termo 

multiprofissional, a integração aparece como elemento que remete à colaboração e 

não somente à união de diferentes profissionais, num mesmo espaço. É claro que a 

efetivação dessas diretrizes varia muito em decorrência das diferentes visões de 

mundo e da identificação com as bases ideológicas que fundamentaram a 

formulação das DCN`s, mas sem dúvida é uma ferramenta indispensável na 

superação de um dos maiores entraves para o SUS: a formação de seus 

profissionais(59, 70). Nesse sentido, outras políticas começam a ser elaboradas para 

que as limitações das iniciativas anteriores possam ser superadas, efetivando 

sucessivos processos de avaliação e discussão do tema. 

Outro fato que aparece como importante é a criação da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES. A iniciativa demonstra o 

interesse do Estado em aproximar o processo de formação às políticas de saúde 

vigentes. Assim, como desdobramento, outras iniciativas começam a surgir, tais 

como o VER-SUS – Estágio de Vivências do SUS, que proporcionou aos estudantes 

a vivência do SUS em diversos cenários, reconhecendo-os como espaço fértil de 

formação para um novo perfil profissional(63). 

Em 2004 foram criados o APRENDER SUS e o Curso de Especialização em 

Ativadores de mudanças que objetivaram apoiar a gestão do ensino, com vistas às 

transformações curriculares em consonância com a DCN`s. Essas iniciativas 

também se apoiaram no princípio da Integralidade como eixo norteador para reforma 

do processo de formação. Nesse sentido, o debate sobre currículo integrado, novas 

metodologias ativas, a adoção da perspectiva construtivista para os processos 
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ensino-aprendizagem e a educação a distancia floresceram, a fim de fortalecer as 

iniciativas existentes, socializá-las e incentivar novos processos(57). A proposta surge 

como crítica à ideia de educação continuada, entendida como um conjunto de ações 

pontuais voltadas aos profissionais de saúde, sem o caráter permanente e sem a 

articulação com as necessidades de qualificação para o fortalecimento dos 

serviços(58).  

Nesse sentido, a Política de Educação Permanente - EP ganha visibilidade 

pela defesa do quadrilátero da formação: gestão, serviços, ensino e comunidade. A 

EP se propõe a atuar em três áreas estratégicas: a educação em serviço, como 

forma de assegurar qualificação técnica diante das transformações em curso; a 

educação continuada, com o objetivo de qualificar a força de trabalho em saúde, em 

seus locais de trabalho e a educação formal dos profissionais de saúde, em que as 

instituições formadoras, também, eram espaço dessa política(72).  

A proposta da EP vem se configurando de forma muito ampla, estreitando as 

relações entre as universidades, atribuindo-lhes maior protagonismo, com fortes 

investimentos em vários níveis de formação em saúde, a partir das necessidades de 

qualificação do setor. Alguns autores afirmam que o movimento político da 

Educação Permanente sofreu uma descontinuidade em virtude da mudança dos 

quadros de técnico do Ministério da Saúde, na fase inicial da discussão, mas hoje 

assume grande envergadura como política que transversaliza outras importantes 

políticas de saúde no país, sendo o reconhecimento da relevância da formação nas 

mudanças do cenário e produção dos serviços de saúde. (72)   

Assim, em 2005 uma nova Política é implantada, a partir das experiências 

do PROMED, com ampliação para os cursos de Enfermagem e Odontologia: o Pró-

Saúde. A nova política surge como estratégia interministerial e por meio de editais 

convoca universidades interessadas em participar dos processos de reformulação 

curriculares, ancoradas em importantes desafios, frutos dos acúmulos de 

experiências(73). 

O PRÓ-SAÚDE – Programa de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde em sua segunda chamada amplia a política para todos os cursos da área da 

saúde. A politica se configura como importante ferramenta de incentivo à superação 

do tradicional modelo de formação em saúde, dando importância aos processos 

sociais e econômicos da população, a partir da compreensão ampliada de saúde; 
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fortalecimento da articulação com os serviços públicos de saúde, fortalecendo as 

ações de prevenção e promoção da saúde; reconfiguração da pesquisa com foco na 

produção do conhecimento voltado para o fortalecimento do sistema de saúde; 

adoção de novas estratégias pedagógicas e da atenção básica como importante 

espaço de formação(74, 75). 

O PRÓ-SAUDE se fundamenta em três grandes eixos: orientação teórica 

com foco no fortalecimento da compreensão dos determinantes sociais do processo 

saúde-doença. Este eixo tem como escopo, valorizar os perfis epidemiológicos e as 

intervenções com vistas à transformação destes; produzir conhecimento coerente 

com as demandas apontadas pela realidade de vida e saúde da população, bem 

como pelas necessidades de fortalecimento do SUS; e viabilizar pós-graduação e 

educação permanente para que os processos de educação e formação estejam 

atrelados à necessidades de fortalecimento de áreas estratégicas do SUS(74, 76). 

Outro eixo é o Cenário de Práticas que objetiva fortalecer a articulação 

ensino/serviço, diversificação dos cenários de práticas, de forma que a realidade dos 

serviços de saúde sirva como espaço de formação e reflexão e integração dos 

serviços próprios das instituições formadoras com a rede de serviços do SUS. Esse 

eixo fortalece a ideia de articulação e entende a grande importância da realidade dos 

serviços para a formação do perfil profissional mais adequado para o enfrentamento 

dos problemas apresentados por estas realidades(74). 

O último eixo é a orientação pedagógica que se debruça sobre as mudanças 

curriculares e das práticas pedagógicas que fundamentam o processo de ensino 

aprendizagem. Esse eixo fundamenta a construção do perfil crítico e reflexivo, 

valorizando estratégias ativas de aprendizagem, colocando o aluno como sujeito na 

construção do conhecimento, problematizando a realidade amparado na lógica da 

ação-reflexão-ação. Como propostas para a mudança nos desenhos curriculares é 

sugerido que a atenção seja inserida como importante espaço de formação, para dar 

suporte a logica de formação do perfil generalista(74). 

É importante observar que importantes mudanças são sugeridas pelo PRÓ-

SAÚDE, se constituindo, hoje, como a grande política de reorientação da formação 

profissional em saúde. No entanto, até aqui não foi possível perceber a intenção de 

provocar mudanças nas relações estabelecidas entre os profissionais de saúde, no 

âmbito do trabalho do SUS. É claro que mudanças importantes são orientadas, mas 
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no texto da proposta há pouca referência à superação das grandes dificuldades nas 

relações e interações interprofissionais(77). 

Porém, outras importantes iniciativas, como desdobramento do PRÓ-

SAÚDE, asseguram oportunidades de aproximação entre diferentes atores das 

diversas profissões, a exemplo do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde 

– PET SAÚDE(78). O programa é produto das avaliações das estratégias adotadas 

no Pró-Saúde e entendido como ferramenta de seu fortalecimento. A proposta tem 

como eixo condutor a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e deixa 

mais clara a intenção de adotar a interdisciplinaridade como importante para a 

vivência da realidade, no processo de formação(75, 79). 

Outra inovação proposta pelo PET-SAÚDE foi a introdução da pesquisa 

como estratégia de formação e reconhecimento das necessidades dos serviços e de 

saúde da população. Nesse intuito, tem ampliado as ações de pesquisa clínica, 

pesquisa ação e pesquisa sobre o ensino e aprendizagem e gestão. Essa iniciativa 

permite o aumento significativo da atenção, bem como a permanente articulação 

entre os processos de formação e a realidade do SUS, tanto em nível de graduação 

como de pós-graduação (79, 80, 81). 

A iniciativa tem a pretensão de estimular novas metodologias, na medida em 

que adota o ensino tutorial e permite a aproximação, nos espaços de produção dos 

serviços de saúde da atenção básica, de alunos e professores de diferentes cursos 

da saúde(73). No entanto, ainda se faz necessário ampliar as pesquisas em torno do 

PET-SAÚDE, como forma de entender e avaliar como se materializa a articulação e 

interação entre esses diferentes personagens e suas contribuições para o trabalho 

colaborativo(80).  

Outras iniciativas merecem atenção quando o tema é a formação dos 

profissionais de saúde e esse resgate estaria incompleto sem a menção dos 

mesmos. Porém, não é a pretensão apresentá-los em profundidade, nem na ordem 

cronológica da história, mas registrar os esforços de muitos atores e atrizes que 

anseiam por um futuro, em que os profissionais de saúde assumam, de fato, o papel 

de protagonistas da transformação.  

Assim, é justo mencionar o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores 

de Enfermagem – PROFAE, o Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de 



	

 

41 

41 

Integralidade em Saúde – LAPPIS, as Residências Multiprofissionais, os Mestrados 

Profissionais em Ensino da Saúde e o Programa de Valorização da Atenção Básica. 

Todas foram, e são, iniciativas relevantes que evidenciam o esforço do Estado, das 

universidades, da sociedade civil, das entidades das categorias profissionais, 

gestores e trabalhadores de saúde, na melhoria dos processos de formação, com 

vistas à consolidação do SUS. 

O PROFAE se configurou como uma das maiores políticas de qualificação 

do país. O programa foi instituído por força da Portaria 1.262, de 15 de outubro, de 

1999, com o Financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,  a 

partir da necessidade de qualificar cerca de 250.000 profissionais de enfermagem, 

que exerciam suas funções sem a qualificação mínima. O objetivo do PROFAE era 

garantir que a atenção aos usuários fosse efetivada por profissionais qualificados, 

melhorando, assim, a qualidade dos serviços de saúde, no âmbito do SUS(82, 83, 84) . 

O projeto viabilizou a qualificação de auxiliares e atendentes de enfermagem, 

complementação da formação de auxiliares e técnicos de enfermagem e 

complementação do ensino fundamental de atendentes de enfermagem. Além disso, 

promoveu processos importantes para subsidiar esse processo de qualificação, tais 

como processo de formação docente e de recursos humanos, promoveu a 

certificação de competências, além do levantamento das condições do mercado de 

trabalho e modernização das instituições de saúde(84, 85). 

Embora o projeto tenha alcançado seus objetivos em termos do quantitativo 

de profissionais qualificados, avaliações do impacto da proposta sobre a qualidade 

dos serviços tem apontado para a necessidade de maiores investimentos, bem 

como, a necessidade de melhorar a infraestrutura geral dos serviços de saúde, para 

que melhores resultados possam ser visualizados(83). 

O Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde – 

LAPPIS tem sua importância reconhecida pelos esforços em inserir o debate sobre 

integralidade, no âmbito das práticas de saúde, bem como dos processos de 

formação. Importantes produções teóricas têm estimulado o amadurecimento teórico 

acerca do conceito de integralidade como ferramenta para mudanças nas realidades 

dos serviços de saúde. O grupo de pesquisa tem atuação em cinco linhas temáticas: 

ciência e saúde em movimento; saúde participativa; cidadania do cuidado; saúde 
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coletiva, instituições e sociedade civil e ensina SUS(86).   

As Residências Multiprofissionais em Saúde, instituídas por força da Portaria 

Interministerial No 45, de 12 de Janeiro, de 2007, também se apresenta como 

importante esforço no perfil dos profissionais de saúde, por meio da inovação dos 

processo de formação. As residências se constituem como importantes estratégias 

de qualificação dos profissionais de saúde em serviço e que são orientadas pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. A proposta tem como objetivo 

viabilizar processos de formação dos profissionais dos serviços em cenários reais, 

embasado pela compreensão ampliada de saúde, fortalecimento da integração 

ensino-serviço, na descentralização e regionalização, com vistas às necessidades 

sociais e de saúde, integralidade da atenção, entre outras diretrizes(87, 88). 

Os Mestrados Profissionais em Ensino da Saúde, por sua vez, se 

constituíram como produto do acúmulo histórico em torno da necessidade de 

elaborar um conjunto de estratégias voltadas para a qualificação do processo de 

formação, com vistas a produzir impactos na realidade dos serviços de saúde no 

âmbito do SUS. Por um tempo não se tinha clareza da distinção entre os mestrados 

acadêmicos e profissionais e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES, nos últimos anos, vem normatizando os Mestrados 

Profissionais, atribuindo-lhes peculiaridades importantes para a produção do 

conhecimento e para as transformações sociais(89).  

Neste sentido, o Mestrado Acadêmico – MA tem como escopo, formar 

docentes e pesquisadores através do amadurecimento da pesquisa. O produto do 

MA é mais científico e tem impactos importantes na produção do conhecimento para 

os espaços da universidade. O Mestrado Profissional, por sua vez, permite a 

inserção dos sujeitos no mundo da pesquisa, mas que possa estar estudando, 

produzindo conhecimentos capazes de dar respostas aos problemas vivenciados 

nos espaços da prática profissional. Assim, o MP aproxima a produção do 

conhecimento, que muitas vezes esteve circunscrito à academia, da realidade 

concreta (90). 

Sendo assim, pensar o Mestrado Profissional no Ensino da Saúde é a 

possibilidade de estimular docentes, que já vivenciam o processo de formação em 

saúde, a conhecer, analisar, refletir, pesquisar e produzir conhecimentos em torno 
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de temas que possam provocar impacto no perfil dos profissionais de saúde e, 

assim, na realidade dos serviços de saúde(89, 90). A sua relevância torna-se mais 

evidente na medida em que se percebe que os espaços da universidade e de ensino 

em serviço tendem a reproduzir os modelos tradicionais de formação, abrindo 

espaço para que essa realidade possa subsidiar a execução do processo de 

pesquisar em torno da educação das profissões da saúde. 

As iniciativas desvelam o terreno fértil que o Brasil possui para a adoção, 

amadurecimento, fortalecimento e consolidação do debate sobre Trabalho 

Colaborativo e Educação Interprofissional, com o escopo de fortalecer os programas 

e políticas atuais, uma vez que a atenção atribuída à centralidade das necessidades 

sociais e de saúde deu impulso aos esforços para obtenção de importantes 

conquistas do Sistema de Saúde Brasileiro. Assim, discutir as relações que se 

estabelecem no trabalho em equipe, com base na interação e nas relações 

interprofissionais, se configura como ferramenta importante no alcance das 

transformações na realidade, da produção dos serviços de saúde e do processo de 

formação, com ganhos significativos para todo o sistema. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 

Explorar o uso da educação interprofissional como uma estratégia capaz de 

melhorar a Reorientação da Educação das profissões de Saúde no Brasil 

 

3.2 Objetivos Específicos 

ü Entender os fatores institucionais que influenciam na implementação da 

educação interprofissional; 

ü Explorar as expectativas de estudantes e professores, dos cursos de 

enfermagem e medicina, em relação à introdução da educação 

interprofissional; 

ü Refletir sobre as percepções, dos estudantes de enfermagem e medicina, 

relatadas no ambiente da educação interprofissional. 
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4 MÉTODO 
 

Esse capítulo descreve o percurso metodológico que orientou a pesquisa. 

Discute e defende as perspectivas teóricas adotadas como epistemologia da 

pesquisa, argumenta sobre a escolha do desenho da investigação; descreve os 

métodos adotados para coleta e análises dos dados; caracteriza o contexto da 

pesquisa, discute as questões éticas, os pontos fortes e limitações do estudo.   

 

4.1 Construcionismo Social 

 

O Construcionismo Social emerge como movimento da ciência pós-moderna, 

em meio às críticas sobre a busca da verdade, estabelecida pela neutralidade da 

ciência, baseada na perspectiva positivista(91, 92). 

Estudiosos do construcionismo social citam Gergen como um dos principais 

teóricos sobre o assunto(93). Suas produções contribuíram para a construção de 

alguns princípios da teoria, tais como a compreensão de que a realidade observável 

está inserida em uma dinâmica, que só pode ser entendida dentro do contexto 

cultural, social e histórico. A realidade social é algo construído pelos sujeitos a partir 

das relações estabelecidas na dinâmica social e histórica(93, 94). 

Esses princípios constroem argumentos para a crítica da objetividade e rigor 

da ciência positivista, na medida em que a realidade social, como o resultado das 

relações humanas, é mutável e dinâmica. Assim, o conhecimento produzido é 

produto de relações e interações sociais, inseridos no tempo e nos espaços 

sociais(94). 

No entanto, a construção social é criticada pela sua relatividade, sendo 

considerada, por alguns, como incompatível com o realismo. A suposta contradição 

é fundamentada pelo fato do realismo considerar que a realidade tem seus próprios 

mecanismos e estruturas, cabendo à ciência se esforçar para entendê-los e 

descrevê-los. O relativismo, por sua vez, demonstra a fragilidade do conhecimento 

da realidade(92). 
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Por outro lado, a teoria desenvolvida por Gergen, que emerge no 

desenvolvimento da Psicologia Social ‘Padrão’ também recebe críticas por dedicar-

se aos estudos de processos cognitivos, afetivos e comportamentais individuais em 

processo de interação social. A crítica a essa perspectiva está no fato de defender 

estabilidade nas condutas individuais, com características da ciência moderna(95).  

Nesse sentido, Construcionismo Social foi selecionado como epistemologia 

para este estudo, no sentido crítico, porque oferece um conjunto de ideias para a 

defesa da influência dos domínios cultural, social e histórico sobre as ações 

efetivadas no processo de formação dos profissionais de saúde. A tendência 

adotada é mais moderada, acreditando que há a necessidade de equilibrar aspectos 

do relativismo, permitindo entender as dimensões que são reais e que têm seus 

próprios mecanismos, bem como leis próprias, mas sem perder de vista o seu 

caráter crítico da realidade, refletindo permanentemente sobre a realidade como 

algo em construção(96). 

Adotar a perspectiva crítica do construcionismo social permite agregar teorias 

que, inicialmente, podem parecer antagônicas. A tendência crítica aponta para a 

possibilidade e necessidade de sínteses e composições de outras perspectivas 

teóricas, articuladas metodologicamente. Assim, o construcionismo social crítico é 

antidisciplinar, na medida em que critica a hegemonia de uma única abordagem 

teórica para explicar determinados fenômenos e que sustenta a lógica das 

especialidades e da divisão do conhecimento em áreas impermeáveis(97). 

Desse modo, a adoção do Construcionismo Social em sua tendência crítica, 

como epistemologia para estudar o processo de formação, na perspectiva da 

Educação Interprofissional, justifica-se por possibilitar o estudo da sociedade, a 

partir do agir e do pensar humano(97). A formação em saúde é permeada por 

padrões culturais que são incorporados e legitimados. A lógica da formação 

reproduz as tendências de divisões sociais, presentes na sociedade e nas relações 

de poder.  

Estudar a perspectiva interprofissional na formação dos profissionais de 

saúde implica na necessidade de entender que as relações que se estabelecem, 

apresentando seus limites e possibilidades, são produtos da ação humana no 

contexto social, nos diversos momentos históricos. Essa compreensão, por sua vez, 
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não nega a existência do mundo real e da realidade, mas amplia o olhar sobre essas 

dimensões(97). 

 

4.2 Realismo Crítico 

 

O realismo crítico tem se constituído como referência na produção de 

conhecimentos de diversas áreas, com forte presença no campo das ciências 

econômicas, avaliação de políticas, educação e saúde(92, 98, 99,100,101,102), sendo Rom 

Harré e Roy Bhaskar mencionados como dois dos autores mais influentes(103, 104). 

O realismo crítico surge a partir da perspectiva teórica do realismo, buscando 

dar respostas às questões ontológicas e epistemológicas, capazes de superar as 

limitações do realismo tradicional e criticar posturas do relativismo do pensamento 

pós-moderno. Assume como princípio central a ideia de que o mundo existe 

independente do pensamento ou vontade do pesquisador, negando a noção de 

mundo ou do conhecimento, como produto social, criticando, de forma enfática, o 

relativismo e buscando a separação do mundo e do discurso científico(104).  

Apresenta-se, também, como uma boa alternativa, articulado ao 

Construcionismo Social crítico, como epistemologia, por criticar as perspectivas 

extremas, tanto do realismo quanto do relativismo. Considera a existência do mundo 

real, com dimensões que são independentes da vontade da ação humana, mas 

também reconhece a construção histórica, defendida pelo construcionismo social, 

como parte dessa realidade e importantes para a pesquisa e construção do 

conhecimento. O realismo crítico não nega que a prática social e suas inter-relações 

são importantes para entender as dimensões do mundo real em que os fenômenos 

são construídos, justificando, assim, a articulação entre realismo crítico e 

construcionismo social(100, 101). 

A obra de Bhaskar traz que a realidade é composta de três dimensões: a 

empírica, atual e real. A empírica seria o mundo que é visto através dos sentidos e 

as impressões sobre este. A atual seria o que ocorre em outras dimensões, podendo 

ser fenômenos percebidos, não percebidos, mas perceptíveis e não perceptíveis. O 

mundo real seria as estruturas, poderes, mecanismos e tendências(105), entendendo 
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a realidade como um sistema complexo e seus fenômenos como o resultado das 

articulações entre os níveis desta realidade, sendo importante considerar como um 

sistema aberto(99, 106). 

Assim, o objeto de investigação científica é algo real e o conhecimento, 

pensamento e reflexão sobre a realidade são partes da totalidade desenvolvidas no 

processo histórico. Os realistas críticos argumentam a favor da separação do 

pensamento e do objeto, bem como a prática e estrutura, e que a compreensão do 

processo de conhecimento é entendida como uma prática social. Na realidade, que 

é multidimensional, sua estrutura tem propriedades únicas que são independentes 

dos pontos de vista sobre o mesmo, sendo a abordagem científica um exercício para 

a compreensão destas estruturas, suas propriedades e suas inter-relações(107)  

Neste sentido, e com o objetivo de estabelecer diferenças entre a discussão 

ontológica e epistemológica, o realismo crítico na figura de Bhaskar, desenvolveu a 

ideia de mundo transitivo e intransitivo. 

 
Os objetos intransitivos do conhecimento são em geral invariantes ao nosso 
conhecimento sobre deles, pois eles são as coisas reais e as estruturas, 
mecanismos e processos, eventos e possibilidades do mundo, e na maioria 
das vezes eles são independente de nós... Eles são os intransitivos, 
independente de ciência, objetos da descoberta científica e da 
investigação(107). 
 

Tal entendimento evidencia a ideia de estratificação do mundo, em um 

sistema que é aberto e com fortes inter-relações, o que implica em uma discussão 

sobre a inferência. Assim, a partir da perspectiva do realismo crítico, não é 

adequado apenas buscar a dedução ou a realização de testes sobre os 

acontecimentos, mas também procurar explicar os mecanismos e estruturas que 

determinam a existência do evento. Pensar sobre a realidade com base em uma 

perspectiva estratificada envolve a compreensão de que a mera relação de causa e 

efeito não pode explicar os acontecimentos. Alguns eventos ocorrem como resultado 

da articulação dos outros, que podem ser de outras dimensões. Dessa forma, a 

ciência deve tentar explicar os elementos de um evento, em suas múltiplas 

dimensões(105, 107). 
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Sobre a inferência, a dedução, que elabora conclusões sobre um fenômeno 

individual a partir de leis gerais, permitindo testar hipóteses numa perspectiva 

hipotético-dedutiva, é criticada por desconsiderar o contexto no qual os fenômenos 

são produzidos. A indução, por sua vez, que a partir de estudo de pequenos grupos, 

projetam os resultados para uma população maior, fazendo comparações por meio 

de análise estatística, recebe críticas pela possibilidade de estabelecer conclusões 

enganosas e pelo fato da impossibilidade de obtenção de algum conhecimento pela 

perspectiva indutiva(108, 109) 

Assim, a retrodução é defendida pelo realismo crítico, pelo interesse em 

saber como determinado fenômeno permite o aparecimento de outros, ao invés de 

apenas compreender as relações entre os mesmos. Na defesa de Bhaskar, a 

retrodução vai além da mera descrição e avança para a reconstrução das condições 

exigidas para este fenômeno, para ser configurado como tal(108). 

A teoria do realismo crítico de Bhaskar também traz a discussão de 

mecanismos gerativos, como uma forma de superar o olhar sobre os 

acontecimentos ou fenômenos isolados. Esses mecanismos podem ou não gerar 

outros eventos ou fenômenos, sendo classificados de geradora ou latente, e 

estariam no domínio do real, podendo ou não ser observadas pelo domínio 

empírico(100). 

A partir da compreensão dos mecanismos generativos, a retrodução está 

centrada em torno dos mecanismos de todos os domínios que estão envolvidos no 

aparecimento de um fenómeno, abandonando a tendência de medição isolada ou de 

observação e descrição das experiências, para uma perspectiva de compreensão 

mais completa, porém inacabado e passível à mudança(103). Portanto, é mais 

apropriado pensar em termos de tendências que são produzidos por mecanismos 

causais subjacentes, do que em termos de generalizações empíricas(103, 110). 

Nessa perspectiva, o realismo crítico opta por rejeitar a polarização entre as 

ideias radicais do positivismo e do relativismo, entre a estrutura social quantitativa e 

qualitativa da ação humana, preferindo entender que num mundo que é real, é mais 

coerente o olhar multidimensional, permitindo a articulação de todos estes aspectos, 

para permitir o seu conhecimento(111). 
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Nessa perspectiva, apoiar-se no realismo crítico, para o desenvolvimento da 

pesquisa, justifica-se pela necessidade de compreender a realidade para além das 

explicações das relações causais, a partir do exercício da crítica, reconhecendo os 

aspectos objetivos e subjetivos da realidade, nas diversas dimensões de um sistema 

aberto. 

 

4.3 Métodos Mistos Sequenciais 

 

O campo da investigação, não só na área da saúde, tem sido marcado por 

conflitos em relação aos desenhos da pesquisa. Pesquisadores, em defesa de suas 

correntes de pensamento, assumem posturas mais radicais, defendendo a validade 

e legitimidade dessas abordagens, através da desqualificação ou redução da 

importância de outros enfoques metodológicos.  

Algumas áreas do conhecimento concentram esforços no sentido de 

estabelecer diferenças significativas como forma de demonstrar a incompatibilidade 

entre qualitativo e quantitativo. Nos argumentos definem as áreas de conhecimento 

e de prática eminentemente qualitativa ou quantitativa, sempre acompanhada da 

supervalorização de uma delas, reforçando a dicotomia entre as abordagens. No 

entanto, mesmo diante desse debate, pesquisadores têm optado por integrar as 

metodologias(112, 113). 

É equivocada a pretensão de desconsiderar a relevância da pesquisa 

quantitativa, e sua rigidez metodológica, na medida em que grandes descobertas 

exigiram o desenho de um trabalho exaustivo. Mas essa mesma rigidez criou a falsa 

ideia de que somente os fenômenos passíveis de observação e medição são objetos 

de pesquisa científica(114). 

Entre os argumentos na defesa da abordagem quantitativa está a 

possibilidade de medir os eventos ou fenômenos, estabelecer correlações e 

generalizações, como produto da pesquisa. Tendências mais extremas, defendem 

que qualquer outro método de pesquisa, sem a rigidez e precisão do método 

científico de bases positivistas, não pode ser considerado ciência, levantando 

dúvidas sobre a sua validade(115). 
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Por outro lado, os pesquisadores de perspectivas mais moderadas, defendem 

a abordagem qualitativa como uma forma de ultrapassar as fragilidades do método 

quantitativo. Para este fim, assumem como argumentos a possibilidade de 

compreender o fenômeno para além das suas características mensuráveis e a 

capacidade de compreender, discutir e explorar sensações e experiências existentes 

nas relações sociais(116). 

Da mesma forma, em busca de delimitar barreiras e/ou desqualificar os 

desenhos quantitativos, defensores tendem a definir, com o mesmo extremismo, 

temas que podem ou não ser pesquisados, técnicas que podem ou não ser 

adotadas. Partindo dessas premissas, áreas de conhecimento e campos de práticas 

também são divididos por esta lógica, dificultando a transposição das barreiras 

estabelecidas e a efetivação do dialogo entre diferentes áreas(115). 

Outras barreiras incluem a construção de ‘mitos’ sobre a natureza da 

pesquisa quantitativa e qualitativa; instrutores que ensinam cursos de metodologia 

de pesquisa, quando eles não estão qualificados para fazê-lo, a falta de vontade ou 

mesmo a recusa em aceitar que a pureza epistemológica, que foi popularizada nas 

décadas anteriores, já não representa as melhores práticas e, além disso, pode 

agora ser considerado impróprio, não confiável, inválido ou fora de moda(117). 

Assim, é possível dizer que qualquer tentativa de reduzir o fenômeno a ser 

investigado como objetos de métodos quantitativos ou qualitativos é reducionista(114, 

118). A natureza dos fenômenos e suas relações apresentam um dinamismo e 

complexidade que só uma visão ampla é capaz de se aproximar de sua 

compreensão e descrição(119).  

Toda ciência parte da observação, a fim de reproduzir, reconstruir, explicar ou 

compreender os fenômenos investigados. O caráter de todos os fenômenos por si só 

tem a relação intrínseca entre seus aspectos qualitativos e quantitativos, na medida 

em que descobertas exigem interpretação e significados e mesmo que seja guiada 

por leis rigorosas, a neutralidade mostra-se como falácia(120).  

Para romper essas barreiras há a necessidade de compreender que a busca 

da verdade não acontece nunca e que o entendimento da mesma não é possível a 

partir dos efeitos práticos do conhecimento. A objetividade pode ser pensada a partir 

da epistemologia que embasa o fazer do pesquisador e não como resultada da 
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aplicação de uma técnica(120, 121). Dessa forma, o conflito entre os desenhos 

qualitativos e quantitativos tendem muito mais a criar normas, do que esclarecer os 

caminhos possíveis do pensamento/conhecimento(115).  

Mais recentemente, é possível observar o surgimento de estudos que usam 

ambos os métodos quantitativos e qualitativos. Esses pesquisadores, definidos 

como pragmáticos, têm defendido a necessidade de misturar os desenhos de 

pesquisa qualitativa e quantitativa, como forma de produzir conhecimentos mais 

robustos e em profundidade, sobre a realidade que se propõe investigar(116, 122). 

Os pragmatistas defendem como princípios básicos: a compreensão do 

conhecimento como um produto das experiências, do observável e mensurável ou 

experimental, a importância da variedade de visões de mundo e de teorias que se 

propõem a compreender a realidade e a compreensão da práxis, com base no 

processo histórico e social(123). 

Nesse sentido, o método misto de pesquisa tem sido adotado por uma grande 

variedade de pesquisadores, em diversas áreas, para ajudar a compreender a 

complexidade e dinamicidade do mundo real, na medida em que esse exercício 

requer olhares mais amplos e que possam superar a perspectiva do olhar 

exclusivamente qualitativo ou quantitativo(117, 125). Além disso, tem-se argumentado 

que a natureza complexa do mundo social exige uma compreensão mais fluída e 

aplicação da relação entre paradigmas filosóficos (suposições sobre o mundo social 

e natureza do conhecimento), metodologia (a lógica da investigação) e métodos 

(técnicas de coleta de dados)(122).  

Os métodos mistos podem ser definidos, tanto como método de investigação, 

como pressuposto filosófico para orientar o desenvolvimento das fases da pesquisa, 

permitindo a articulação das abordagens qualitativas e quantitativas, em diversos 

momentos. Como método, se dedica na efetivação de estratégias que assegurem a 

junção dos dados e análises que emergem dos momentos qualitativos e 

quantitativos. A lógica central é assegurar uma compreensão mais ampliada dos 

fenômenos, possibilitada pelas vantagens que cada desenho oferece(125). 

Algumas perguntas iniciais surgem para a compreensão dos métodos mistos 

de pesquisa. A primeira refere-se ao momento da coleta de dados. Qual abordagem 

é utilizada inicialmente? É possível coletar dados qualitativos e quantitativos ao 
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mesmo tempo? Estes são alguns aspectos relevantes para a compreensão dos 

métodos mistos. 

Para discutir essa questão, dois tipos de métodos mistos são mais 

discutidos na literatura: (1) métodos mistos de estudos sequenciais e (2) estudos 

simultâneos/paralelos, também chamados de "concorrentes". Como os nomes 

indicam, a diferença está no momento da investigação. No estudo de métodos 

mistos sequenciais, as fases ocorrem em diferentes momentos. No concorrente ou 

paralelo, os momentos acontecem simultaneamente(124). 

Nos estudos sequenciais, o pesquisador procura elaborar ou expandir os 

resultados de um método com outro método. Isso pode acontecer iniciando a 

investigação com um método qualitativo para fins exploratórios e acompanhar com 

um método quantitativo, com uma grande amostra, de modo que o pesquisador 

possa generalizar os resultados a uma população. Alternativamente, o estudo pode 

começar com um método quantitativo, em que as teorias ou conceitos são testados 

por um método qualitativo, envolvendo exploração detalhada, com alguns casos ou 

indivíduos.  

Nos procedimentos simultâneos, o pesquisador converge dados quantitativos 

e qualitativos, a fim de fornecer uma análise abrangente do problema de pesquisa. 

Neste desenho, o investigador recorre às duas formas de dados, ao mesmo tempo, 

durante o estudo e, em seguida, integra as informações na interpretação dos 

resultados globais. Além disso, neste desenho, o pesquisador obtém um processo 

maior de coleta de dados, a fim de analisar questões diferentes, níveis ou unidades 

de uma organização(126). 

Os métodos mistos também são classificados pela ênfase ou prioridade dada 

aos dados qualitativos e quantitativos. Quando é dada a mesma ênfase em ambas 

as fases é chamado de igual, ou quando há mais ênfase em um dos momentos é 

descrito como desigual(127). Porém é necessário superar este debate e dar 

centralidade à questão que norteia a pesquisa, sendo este aspecto mais importante 

do que a escolha das fases da pesquisa(128). 

A escolha deve estar centrada em outras questões consideradas 

fundamentais, tais como o objeto da pesquisa, o seu impacto, a complexidade e a 

dinâmica dos fenômenos estudados, os objetivos da pesquisa, tendo em vista a 
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necessidade de descrever, explorar, explicar o objeto da investigação; racionalidade 

dos instrumentos escolhidos e sua coerência com os objetivos da pesquisa, a 

consistência de desenho com o problema de pesquisa e seus objetivos(129). 

Dessa forma, é adequado afirmar que a escolha do desenho da pesquisa não 

aconteceu de forma isolada ou descontextualizada. É produto da reflexão filosófica 

ou epistemológica, e apoiou as perspectivas teóricas selecionadas para este estudo 

- construcionismo social e realismo crítico, usados neste estudo. Com base nesse 

entendimento, o estudo de métodos mistos sequenciais foi selecionado para ajudar 

a compreender a complexidade e a dinâmica das relações no processo de formação 

dos profissionais de saúde, na perspectiva da educação interprofissional, em duas 

universidades brasileiras. 

Os argumentos para a defesa do desenho estão no fato de que a interação 

entre os métodos permite uma análise mais robusta da realidade, superando as 

limitações do uso de abordagens de forma isolada e com a oportunidade de refletir 

sobre os aspectos quantitativos e qualitativos do fenômeno. O desenho subsidia a 

compreensão de que é possível entender as frequências e regularidades das 

relações estabelecidas no processo de formação em saúde, bem como analisar a 

história, as percepções dos sujeitos envolvidos e outros elementos que configuram a 

realidade estudada(130).  

Assim, na perspectiva de estudos sequenciais, foi implementada, na fase 

inicial, a abordagem qualitativa, como uma maneira de ter uma compreensão do 

contexto e suas relações que podem facilitar ou dificultar iniciativas ou estratégias de 

Educação Interprofissional, não só na realidade investigada, mas também de 

contexto brasileiro.  

A escolha por iniciar pela fase qualitativa não ocorreu de forma aleatória e 

nem teve a pretensão de colocar maior ênfase sobre esta abordagem. A natureza do 

problema da pesquisa evidenciou a importância de começar a busca pela 

exploração dos aspectos qualitativos da pesquisa.  

Após a conclusão da fase qualitativa, foi realizada a fase quantitativa. Esta 

fase centrou-se na medição e descrição dos aspectos relevantes que surgiram na 

fase qualitativa, permitindo, assim, uma compreensão mais ampliada, reduzindo o 

viés e aumentando a possibilidade de inferências e generalizações. 
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4.4 Contexto da Pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido em duas universidades do Nordeste brasileiro. 

Entre as duas há grandes diferenças na estrutura, organização, proximidade às 

várias regiões do estado, financeiras e em relação aos processos de maturidade, no 

que diz respeito à pesquisa, ensino e extensão. 

A escolha foi motivada pelo fato de que as duas universidades são 

participantes do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde (PRÓ-SAÚDE, Ministério da Saúde) e que, portanto, recebem investimentos 

para a implementação de mudanças no processo de formação em saúde, com o 

objetivo de superar o modelo tradicional hegemônico. 

As Universidades, a partir de 2006, têm efetivado mudanças curriculares, 

aproximando o processo de formação da realidade dos serviços e implementando 

novas estratégias pedagógicas. A introdução dos alunos nos serviços de saúde 

acontece mais cedo, assim como há uma maior articulação com os profissionais de 

saúde, como um colaborador no processo de formação dos futuros profissionais. 

Assim, as duas universidades, que apresentam grandes diferenças, 

configuram-se como cenário apropriado para compreender a importância da 

Educação Interprofissional, no processo de reorientação da formação profissional 

em saúde. 

 

4.4.1 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN foi criada em 

1968, sendo considerada uma universidade jovem. Os primeiros cursos oferecidos 

pela instituição foram: Ciências Econômicas, Serviço Social, Educação, Letras, 

História, Ciências Sociais e Enfermagem(131). 

Inicialmente, a UERN era financiada pelo governo municipal, cobrava 

mensalidade de seus estudantes e não havia um corpo docente qualificado. Anos 

depois, passou a ser financiada pelo governo estadual, tornando-se uma instituição 
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de ensino gratuita, dando início ao processo de qualificação de seu corpo docente, 

através de concursos públicos e plano de carreira docente(131). 

Antes de seu reconhecimento como instituição de nível superior, a 

certificação dos seus egressos era realizada pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Entre 1974 e 1980, a universidade começa a implementar seus 

primeiros processos de expansão com a criação de campus em outras cidades do 

estado , como Assu , Patu e Pau dos Ferros(131, 132). 

Nos últimos anos, a UERN vivencia um significativo processo de expansão, 

com a criação de outros campi, inclusive na capital do Rio Grande do Norte. Ao todo, 

são 06 Campi, em cidades localizadas, estrategicamente, e 11 polos que são 

estruturas menores que oferecem cursos, de acordo com as necessidades da 

região. Essa expansão é também na oferta de cursos de graduação. Em 2002, a 

UERN oferecia 42 cursos e em 2013 foram oferecidos um total de 83. Atualmente, 

conta com um total de 10.408 estudantes, distribuídos por todo o estado, com um 

total de 10 faculdades e 17 bibliotecas(132). 

A UERN oferece, hoje, 31 cursos de graduação, nos quais estão inscritos 

cerca de 11.000 estudantes. Anualmente, a instituição admite cerca de 2.500 

estudantes, distribuídos entre 93 opções de entrada. Oferece 22 cursos de 

especialização, com mais de 800 alunos e sete cursos de mestrado (Física, Ciência 

da Computação, Ciências Humanas, Ciências Naturais, Educação, Ciências Sociais 

e Humanas, Saúde e Sociedade), além de oferecer um curso de residência em 

Medicina da Família e Comunidade. Na área de pesquisa, a instituição possui 64 

grupos de pesquisas registrados, envolvendo 430 professores pesquisadores(131). 

No entanto, ainda é uma universidade jovem, com cursos de graduação e 

pós-graduação nas áreas de ciências exatas, sociais e de saúde, mas não tem 

formação na área tecnológica. No que diz respeito aos cursos de pós-graduação, a 

UERN está aumentando o número de mestrado e doutorado em todas as áreas(132). 

Em 1996, a instituição tinha apenas 3 professores doutores em um quadro 

de 365 professores. Atualmente, são 146 professores doutores e 374 mestres, em 

um universo de 797 professores permanentes, e o número de alunos mais que 

dobrou no período. Há outros indicadores de progresso da UERN: boa avaliação dos 

cursos pelo ENADE, aprovação dos egressos em concursos públicos, em exames 
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de ordem e seleções de mestrado, aumento de projetos de iniciação científica, 

ampliação do número de artigos científicos, publicados em revistas de impacto, 

aumento das bolsas de produtividade em pesquisa, a frequência de pesquisadores 

em estágios de pós-doutorado, participação em conferências científicas, diversidade 

interna de eventos científicos, aprovação de projetos de pesquisa, extensão e 

ensino, por agências de fomento nacionais e estaduais(132).  

Na área da saúde, o curso mais antigo é o de enfermagem, no Campus 

Central, que já existe há mais de trinta anos. Como parte do processo de expansão 

dos últimos oito anos, foram criados novos cursos de enfermagem em outras 

regiões, além do Curso de medicina que foi implantado no Campus Central e 

Odontológica, no Campus de Caicó, no interior do estado. 

 

4.4.2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN foi criada por lei 

estadual em 1958, tornando-se responsabilidade do governo federal em 1960. 

Inicialmente, a UFRN surge a partir da união das Faculdades de Farmácia, 

Odontologia, Direito, Medicina e Engenharia. Em 1968, como resultado da reforma 

universitária, a UFRN passou por um processo de reorganização, que marcou o fim 

das antigas faculdades e regulamentou a estrutura organizacional atual, agrupados 

em departamentos(133).  

Oferece 84 cursos de graduação presencial, nove cursos de graduação à 

distância e 86 cursos de pós-graduação. A comunidade acadêmica é composta por 

mais de 37.000 alunos (graduação e pós-graduação), 3.146 servidores técnico-

administrativos e 2.000 professores efetivos, além de professores substitutos e 

visitantes(134). 

Em relação ao ensino, na última década (2001 a 2010), o número de 

matrículas de graduação (presencial e à distância) aumentou 70,2 %, passando de 

15.985 para 27.204 alunos. A pós-graduação stricto sensu aumentou em 200,7%, 

passando de 1347 alunos para 4050. Os cursos de mestrado, que eram 31 em 2001, 

passou para 47 em 2010, um crescimento de 51,6% e cursos de doutorado, eram 9 

em 2001, passando para 29 em 2010, um aumento de 222,2 %(135). 
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O número e a qualificação de professores universitários aumentaram com 

índice superior a 50%. Em 2001 eram 1.472 professores, passando para 1.868 em 

2010, um crescimento de 26,9%. A proporção de professores doutores, 

representava 32,6 % (480 em 1472) do número total de professores no início da 

década, passando para 68,0% (1.277 em 1868) em 2010, representando um 

crescimento de 108,6 %(135). 

O Centro de Ciências da Saúde da UFRN é formado por 16 departamentos 

acadêmicos: Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Cirurgia, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Doenças Infecciosas, 

Clínica Médica, Medicina Integrada, Nutrição, Odontologia, Patologia, Pediatria, 

Saúde Coletiva e Toco-Ginecologia(135). 

A UFRN mantém quatro hospitais universitários: Hospital Universitário Onofre 

Lopes - HUOL, Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC, Hospital Pediátrico 

Heriberto Bezerra – HOSPED, na capital do estado, e o Hospital Universitário Ana 

Bezerra - HUAB, localizado no interior do estado. Estes hospitais são referências em 

serviços de média e alta complexidade, oferecidos à população de mais de 3 

milhões de habitantes do Estado do Rio Grande do Norte, dando suporte às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nos últimos anos, as unidades deste 

complexo hospitalar têm experimentado muitas mudanças, seja para adaptar-se à 

reestruturação curricular dos cursos da área de saúde, ou para incorporar novas 

tecnologias médicas. Esta realidade chamou a atenção para a necessidade de dotar 

o complexo hospitalar com recursos organizacionais e financeiros, com vistas a 

atender às demandas e serviços acadêmicos prestados(134). A UFRN também conta 

com Campi no interior do estado. Na área da saúde, há o Campus na cidade de 

Santa Cruz, com a Faculdade de Ciências de Saúde do Trairí – FACISA. 

 

4.5 Coleta de Dados 

 

Nesta seção, são apresentadas informações detalhadas sobre os métodos de 

coleta dos dados qualitativos (grupos focais e entrevistas) e dos dados quantitativos 

(questionários). 
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4.5.1 Grupos Focais 

 

O grupo focal é uma técnica de entrevista cada vez mais utilizada em 

pesquisas no campo das ciências da saúde. A definição de grupo focal varia de 

acordo com alguns autores. Pode ser entendido enquanto método qualitativo que 

tem como objetivo principal conhecer as percepções, interpretações e crenças no 

contexto dos participantes sobre questões comuns a estes(136). Também é definido 

como uma reunião de pessoas em pequenos grupos, discutindo um tema 

específico(137), como um grupo de discussão que está organizado para explorar uma 

série de questões específicas(138), ou um tipo de entrevista ou conversa com um 

grupo homogêneo de participantes, para discutir questões que envolvem atividades 

comuns e para refletir e debater questões relacionadas com as experiências dos 

sujeitos da pesquisa(130). 

Assim, o grupo focal é apresentado como um método útil para entender as 

visões de mundo, concepções, impressões, sentimentos e conhecimentos dos 

sujeitos envolvidos no processo de formação, na perspectiva da educação 

interprofissional. Neste método, é possível compreender, analisar e compreender as 

experiências do processo de formação em saúde, as relações que se estabelecem 

entre os alunos de vários cursos, a compreensão de seus papéis e ter maior clareza 

sobre a aprendizagem compartilhada como uma forma de melhorar o trabalho 

colaborativo. 

Mas outros aspectos deste processo precisam ser visualizados como forma 

de dar robustez à pesquisa. A escolha do grupo focal mostra-se relevante quando 

usado com outros métodos de abordagem de métodos mistos, tais como 

questionários, observações e outras intervenções, por destacar os aspectos 

relevantes que se complementam, permitindo uma visão mais ampla do fenômeno 

pesquisado(130, 137). 

Portanto, a execução do grupo focal requer um olhar sobre aspectos 

importantes em relação aos participantes. Entre os autores é discutida a formação 

dos grupos no que diz respeito aos formatos homogêneos ou heterogêneos. 

Autores defendem um formato homogêneo, onde o grupo é formado por 

pessoas que compartilham experiências semelhantes e que estão à vontade para 



	

 

60 

60 

discutir com seus pares, sem pressão de qualquer ordem. Por ser um método em 

que as falas, gestos e atitudes desempenham um papel importante, a formação de 

um grupo heterogêneo pode implicar em uma limitação dessas expressões, 

perdendo a riqueza de detalhes que o método proporciona(139). 

Por outro lado, a formação de grupo heterogêneo pode permitir o surgimento 

de aspectos importantes que o grupo homogêneo não possibilita, podendo 

maximizar a análise, a partir de diferentes perspectivas e pontos de vistas 

diferentes(139). No entanto, relações hierárquicas, por exemplo, podem significar um 

elemento de redução da capacidade de discussão e reflexão por parte dos 

participantes, aspectos do método(138). 

Para esta pesquisa, o grupo focal pode levantar questões como a abertura 

para a aceitação de trabalho compartilhado, estereótipos profissionais, limitações ou 

dificuldades para o aprendizado interprofissional. Estas são questões onde a 

formação homogênea (com indivíduos da mesma profissão) permite uma discussão 

mais tranquila do ponto de vista de explorar os elementos em torno do tema. 

Também permitiria aos participantes a oportunidade de fornecer informações mais 

sinceras em seus pontos de vista sobre os outros profissionais(136). 

Inicialmente, a escolha do grupo homogêneo, pode parecer contraditório, na 

medida em que é defendida a aproximação de estudantes de diferentes cursos, 

como forma de melhorar a capacidade de aprendizagem e de trabalho colaborativo. 

Mas é importante notar que, para os fins deste estudo, o formato é adequado pela 

possibilidade de criar um ambiente onde os participantes pudessem sentir-se livre 

para expressar suas vivências, tanto como parte de um grupo homogêneo ou como 

membros de um coletivo de estudantes da área da saúde. Grupos separados neste 

momento não implicam num retrocesso de compreensão, mas uma tentativa de 

identificar detalhes que a formação heterogênea poderia não mostrar ou evidenciaria 

de forma limitada. 

Sobre a formação do grupo focal, em geral, uma sessão do método tem entre 

seis e dez participantes(136). No entanto, é possível ter bons resultados quando 

formados entre 4 a 12 participantes. Porém, mais importante que o número de 

participantes é assegurar que todos os participantes estejam no debate, impedindo 

que uma ou duas pessoas dominem a discussão(140). 
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Sendo assim, os dados foram coletados a partir de sete grupos focais 

homogêneos. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram realizados 

dois grupos focais com alunos de Enfermagem, cursando a primeira e a segunda 

metade do curso, e um grupo focal com estudantes do curso de Medicina da 

primeira metade da graduação. Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

foram realizados dois grupos focais em cada curso, Enfermagem e Medicina, com 

alunos da primeira e na segunda metade de cada curso. 

Além do caráter homogêneo em relação ao curso, a escolha por alunos da 

mesma fase de formação, se deu com o intuito de identificar os entendimentos e 

experiências em diferentes níveis de maturidade no processo, partindo do 

pressuposto de que os elementos de análise (compreensão, sentimentos e 

sensações em relação às experiências) seriam diferentes, em diferentes momentos 

do curso. 

Em relação ao tamanho e à duração do grupo, a média foi de oito 

participantes e a duração variou entre 50 e 80 minutos. A escolha de um pequeno 

grupo justifica-se pela possibilidade de viabilizar maior interação entre os 

participantes, facilitar a comunicação e discussão das questões levantadas. 

A discussão no grupo focal foi conduzida pelo moderador, coordenador da 

pesquisa, e um observador, responsável pelo registro de atitudes e gestos que 

possam complementar a observação e análise de conteúdo(130, 139, 140). A técnica, 

embora orientada por um roteiro (em anexo), teve início com uma questão 

norteadora sobre a relevância do trabalho em equipe, que incitou o debate e 

possibilitou o surgimento de importantes elementos para a investigação.  

Os grupos foram iniciados a partir da reflexão sobre a importância do 

trabalho em equipe para o trabalho em saúde, com o intuito de problematizar a 

realidade dos serviços de saúde e levantar questões referentes ao processo de 

formação em saúde, na perspectiva da educação interprofissional como abordagem 

para a formação de habilidades, atitudes e valores para o trabalho colaborativo. 
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4.5.2 Entrevista Individual 

 

A entrevista é uma técnica amplamente utilizada, tanto na pesquisa 

qualitativa, quantitativa ou estudos mistos, sendo a escolha orientada pelos objetivos 

da pesquisa. Sociologia, antropologia e ciências forenses são áreas que adotam a 

entrevista como técnica de coleta de dados, na pesquisa qualitativa. No entanto, a 

adoção da técnica tem sido amplamente utilizada na pesquisa em ciências da 

saúde(136).  

O diálogo se apresenta como condição fundamental para o processo de 

socialização, procurando saber mais sobre o mundo e sobre os outros. Esse 

processo acontece para o aprofundamento das questões envolvidas e que surgem 

das necessidades diárias, sem a pretensão de conhecimento do contexto e das 

relações de uma forma mais ampliada(141).  

No entanto, na investigação científica, certos aspectos do fenômeno precisam 

ser compreendidos, descritos, explicados e analisados, de forma sistemática e em 

profundidade, para elucidar elementos importantes do problema pesquisado. Neste 

sentido, o diálogo ou conversa se apresenta como uma importante ferramenta para 

evidenciar estes aspectos, mas isso não pode ocorrer de forma aleatória(130). 

A entrevista se apresenta como útil na compreensão dos fenômenos 

inicialmente desconhecidos, para compreender os contextos, elucidar as explicações 

e as relações na dinâmica social; destacar elementos que podem ser 

complementados por outras técnicas de coleta de dados(130). A técnica pode se 

apresentar de forma estruturada, não estruturada e semi-estruturada, com perguntas 

fechadas, abertas e fechadas ou apenas abertas, tentando se constituir enquanto 

técnica para permitir análises aprofundadas. Pode ser aplicada pessoalmente, 

telefone, e-mail, entre outros(130, 142, 143). 

A escolha da técnica e seu formato dependem do problema de pesquisa e de 

seus propósitos, organizando um roteiro orientador. O uso do roteiro permite ao 

pesquisador conduzir o diálogo a fim de elucidar aspectos importantes da 

investigação, evitando que vários temas surjam, o que dificulta a organização e 

análise de dados(142). Por outro lado, o roteiro da entrevista não pode se constituir 
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como amarras para o pesquisador, que deve ter a capacidade de inserir novas 

questões neste roteiro, sem perder de vista o anteriormente construído(130, 142, 144). 

Quanto à entrevista, também há desvantagens, como custo e tempo 

necessário para sua realização, o risco de viés por amostras ou perguntas 

inadequadas, podendo mudar a visão do participante sobre o assunto pesquisado. O 

pesquisador deve estar ciente dessas questões como forma de superar essas 

desvantagens e para assegurar que a entrevista seja uma escolha consistente com 

os objetivos da pesquisa(142).  

A partir dessas questões, o formato de entrevista não estruturada, a partir de 

um roteiro com perguntas abertas, foi escolhido como técnica de coleta de dados, a 

partir da perspectiva de métodos mistos, por permitir uma análise aprofundada das 

questões relacionadas com a experiência da Educação Interprofissional, sendo 

complementada por outros dados qualitativos dos grupos focais e dados 

quantitativos dos questionários. A entrevista não estruturada favorece o 

entrevistado, o relato e expressão de seus pontos de vista, com destaque para os 

que são considerados importantes sobre os fenômenos e destacando dados 

importantes para os investigadores(144).  

Para esta investigação foram entrevistados 05 professores (03 professores de 

medicina e 02 de enfermagem), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

e 02 professores de enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Para esta técnica, os participantes foram escolhidos por conveniência - com os 

professores que estavam em atividades docentes no momento da coleta - tendo em 

vista o volume de atividades dos professores de ambas as universidades. Foram 

escolhidos os professores efetivos dos cursos de enfermagem e medicina das duas 

instituições, que estavam nas faculdades e que aceitaram participar da pesquisa. 

 

4.5.3 Questionários 

 

Os questionários são instrumentos de coleta de dados muitas vezes adotados 

para o desenvolvimento da pesquisa quantitativa, mas também pode ser uma 

escolha para a abordagem de métodos mistos. O questionário é um instrumento 
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estruturado, respondido pelos sujeitos envolvidos na pesquisa. O mesmo pode ser 

executado de várias maneiras: por telefone, face a face, e-mail ou online(143, 145, 146). 

É uma técnica amplamente utilizada em pesquisas na área da saúde, pela 

sua capacidade de generalização, facilidade de aplicação e de análise de dados 

produzidos e pelo relativo baixo custo. A técnica também pode ser utilizada para o 

recrutamento de sujeitos, para outras técnicas de recolha de dados(147). 

Assim como outras técnicas, o questionário requer alguns cuidados, como 

forma de garantir a coleta de dados confiável. É importante que o pesquisador 

proceda como em outras situações, explicando os objetivos da pesquisa, obtendo o 

consentimento de participação do sujeito, apresente o questionário, optando por 

letras que facilitam a leitura, transmitindo uma atitude "neutra" no momento da 

aplicação da técnica, viabilizando um ambiente agradável, evite questionários muito 

longos e agradeça a participação dos indivíduos envolvidos(145, 148).  

O questionário apresenta como vantagens a facilidade de implementar, 

exigindo menos tempo, bem como a facilidade para analisar os dados e assegurar 

maior anonimato para o participante, deixando-o livre para expressar pontos de vista 

sobre temas polêmicos ou complexos. Entre as desvantagens está a baixa taxa de 

respondentes quando o questionário é aplicado pelo e- mail ou online, que pode ser 

superado pela aplicação face-a-face(145, 148). 

Para o estudo, foi adotado um questionário desenvolvido por pesquisadores 

da Universidade do Oeste da Inglaterra, que teve como objetivo comparar a 

percepção referente à comunicação, interações e relações interprofissionais 

estabelecidas, tanto no processo de formação, quanto no trabalho em equipe(149). 

O questionário apresenta-se na forma de escala de Likert e é composto por 

quatro sub-escalas: habilidades de comunicação e trabalho em equipe, atitudes em 

relação à aprendizagem interprofissional, percepções de interação entre 

profissionais de saúde, e percepções sobre as inter-relações profissionais(150). No 

processo de construção e validação do instrumento, os autores encontraram 

indicadores de confiança significativos, bem como boa consistência interna (alfa de 

Cronbach = 0,71 (n = 694), constituindo-se numa ferramenta importante para a 

pesquisa em IPE(150). 
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Na sub-escala que avalia as habilidades de comunicação e trabalho em 

equipe, as assertivas se referem às capacidades e atitudes em torno da 

comunicação dos estudantes com colegas de outras profissões e com os usuários 

dos serviços de saúde, evidenciando as facilidades ou resistências para compartilhar 

experiências e conhecimentos no trabalho em equipe. 

Na aprendizagem interprofissional, as questões fazem referência às 

percepções dos estudantes sobre as experiências de aprendizagem compartilhada 

com alunos de outros cursos e seus impactos na construção de habilidades e 

atitudes, em torno do trabalho colaborativo como ponto necessário à realidade da 

produção dos serviços de saúde. 

A sub-escala de Interação Interprofissional identifica a forma como os 

diferentes profissionais interagem na realidade do trabalho em saúde. As afirmativas 

ressaltam pontos como hierarquia, visões estereotipadas, diferença de status 

atribuídos às diferentes profissões, respeito e cooperação. 

A ultima sub-escala mensura às percepções em torno das relações 

interprofissionais, onde o aluno se posicionou em relação aos conhecimentos sobre 

o papel de sua própria profissão e de outras práticas profissionais, confiança que 

deposita em colegas de outras profissões e como se sentem se relacionando com os 

mesmos.    

Para a realização da pesquisa, foi feita a tradução do questionário. Na 

primeira etapa do processo, o instrumento foi traduzido por dois tradutores, um da 

língua de origem do questionário e outro da língua alvo. O tradutor da língua alvo foi 

um profissional com formação acadêmica em língua inglesa e conhecedor do debate 

em torno do processo de formação em saúde. Esta fase foi relevante porque 

permitiu que as duas versões fossem comparadas, a fim de corrigir distorções em 

relação ao instrumento original. Cada tradutor produziu um relatório com as 

observações do processo. Na segunda fase, os dois tradutores se reuniram para 

avaliar as observações do relatório e chegar a uma primeira versão da tradução. E, 

por último, foi feita a retro-tradução ou back translation. Nesta fase, a primeira 

versão da língua alvo foi traduzida, por dois tradutores, para a língua de origem(151). 

Esses dois tradutores não tinham aproximação com o tema central da pesquisa. 

Essa fase possibilitou identificar e corrigir possíveis incongruências em relação à 

versão original. 
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 Levando em consideração que se trata de um desenho de pesquisa de 

caráter descritivo e não inferencial, a amostra foi selecionada por conveniência. A 

proposta foi descrever a frequência e distribuição das respostas dos alunos em 

relação à formação de habilidades, valores e atitudes dos alunos, em relação às 

ações da educação interprofissional e do trabalho colaborativo. 

 

4.6 Análise dos dados 

 

4.6.1 Análise de Conteúdo 

Os dados qualitativos, obtidos através dos grupos focais e entrevistas, foram 

analisados pelo uso da técnica de análise de conteúdo. A análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, visando obter, por meio de 

medidas objetivas e descrição sistemática do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos em relação às 

condições de produção/recepção destas mensagens(130, 152).  

A definição trazida por Bardin emerge como uma crítica ao entendimento 

inicial trazida por Barelson, na década de 40, que apresenta um entendimento com 

fortes traços da tradição cartesiana de investigação, negando o conteúdo não 

expresso da comunicação para defender a objetividade científica(153).  

A análise de conteúdo, em termos gerais, relaciona estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados. Articula a 

superfície dos textos descritos e analisados com os fatores que determinam suas 

características: variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e do processo de 

produção de mensagem(147).  

A técnica chama a atenção para as mensagens expressas, gestos e também 

pelo que não foi dito, em que a necessidade do pesquisador “começa pelo nível 

inicialmente enigmático de simbolismo, que pertence ao conteúdo latente 

(implícito)"(153), sendo útil na análise do conteúdo obtido nas falas de estudantes e 

professores, na vivência de ações na perspectiva da educação interprofissional e do 

trabalho colaborativo.  
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A realização da técnica de análise respeitou as fases de pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados. A primeira fase teve como 

objetivo a organização do material, permitindo escolher o material a ser analisado, 

formulação das hipóteses e objetivos e elaboração de indicadores que foram 

importantes na elaboração da interpretação dos dados, preparando-os para a 

exploração destes. As etapas dessa fase, embora apresentem um cronograma, se 

constituem como um processo aberto, se opondo à tendência sistematizada de 

exploração do conteúdo. 

Como etapa inicial da pré-análise, foi realizada a leitura flutuante que permitiu 

o contato inicial com os documentos, o conteúdo obtido, a partir das falas dos 

grupos focais e entrevistas. O objetivo desse momento foi conhecer o texto, 

adquirindo maior precisão em função das hipóteses que emergem, permitindo 

projetar teorias sobre o material(152, 154). Assim, as transcrições de cada grupo focal e 

entrevista foram lidas para obter uma imersão no discurso, tendo uma primeira 

aproximação das mensagens, argumentações e justificativas que têm contribuído 

para uma maior clareza das hipóteses, superando o que se chama de "caos 

inicial"(130). 

Em seguida, procedeu-se à "constituição do corpus”. O corpus é definido 

como um conjunto de documentos que serão submetidos à analise, respeitando os 

procedimentos estabelecidos pela proposta que a embasa. Porém, essa constituição 

não pode acontecer de qualquer forma. Pelo contrário, deve seguir algumas regras, 

a fim de agregar validade e consistência aos dados.  

Nesse sentido, foi observada a regra de exaustividade e foram organizados 

os dados para responder a padrões de validade, contemplado todos os aspectos 

levantados na discussão, sem omissão de nenhum aspecto; representatividade que 

assegurou que os dados (mensagens, falas, expressões) fossem representativos da 

totalidade; homogeneidade que obedeceu a critérios precisos de escolha, 

assegurando que os dados se referissem ao mesmo tema, coletados através de 

técnicas iguais em indivíduos semelhantes e pertinência que possibilitou reconhecer 

que o corpus foi adequado aos objetivos do trabalho(152). 

Na terceira etapa, foi realizada a “formulação de hipóteses e objetivos" que 

assegurou realizar algumas afirmações provisórias, a partir das fases anteriores. A 

formulação dos objetivos foi feita a partir da seleção das unidades de análise, 
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através do processo de categorização, a posteriori ou empírico, em que as 

categorias que emergiram foram descritas e discutidas a partir do referencial teórico 

existente(130, 152). 

Na diferenciação dos índices e elaboração de indicadores foi possível 

identificar, em função das hipóteses, índices que ganharam sentido, a partir da 

análise. A organização desses índices, quando organizados de forma sistemática, 

permite a construção de indicadores. O índice é a mensagem explícita, a partir de 

um tema. A esse índice foi atribuído importância pelas vezes que foi repetido, 

podendo ser entendido como ponto forte e significativo para os participantes. O 

indicador, por sua vez foi a frequência que esse índice apareceu, que pode ser 

representado de forma relativa ou absoluta. Essa fase, de recorte dos textos, 

permite a categorização para a análise temática.  

E a última etapa foi a preparação do material, antes da análise propriamente 

dita. Nesse momento, foi feita a numeração dos elementos do corpus, e também a 

identificação das unidades de análise que, para esse estudo foi destacado com 

cores diferenciadas. 

As etapas de exploração do material, tratamento e interpretação dos 

resultados, foram facilitadas pela etapa, e suas fases, que as precederam. As 

unidades de análises foram codificadas, decompostas e enumeradas, facilitando a 

interpretação desses resultados a partir dos objetivos propostos pela pesquisa. 

Diante das orientações anteriores, a análise de conteúdo foi escolhida como a 

abordagem metodológica adequada para analisar as categorias que emergiram nos 

grupos focais e entrevistas. A análise de conteúdo permitiu a reflexão de mensagens 

que surgiram na comunicação, como uma forma de encontrar elementos para 

compreender as relações do processo de formação, nas realidades investigadas(155). 

 

4.6.2 Análise Estatística Descritiva 

 

Para a abordagem quantitativa, os dados produzidos precisam ser 

organizados de forma a evitar um aglomerado de números, o que dificulta a sua 

compreensão e análise, resultando no enfraquecimento do estudo(136). 
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Assim, a análise estatística descritiva foi utilizada como uma técnica 

adequada para a análise de dados quantitativos obtidos pelo questionário adotado. 

A análise estatística descritiva permite a organização, sumarização, compreensão e 

análise de dados numéricos, obtidos pelo pesquisador(144). 

Nessa perspectiva, fez-se a distribuição dos dados coletados, que foram 

analisados e organizados na forma de médias, medianas, moda e porcentagens, 

uma vez que o instrumento permite a identificação de variáveis discretas e ordinais. 

Considerando os objetivos da pesquisa e do instrumento utilizado, a média é 

apresentada como importante por avaliar a tendência central dos entrevistados, na 

medida em que há menos flutuações ou variações do que a moda e mediana. Para a 

utilização da média, para fins de comparação dentro do próprio grupo, foram levados 

em consideração os escores estabelecidos para a construção do questionário(144).  

No entanto, outras medidas foram possíveis, uma vez que a média é afetada 

por valores discrepantes e representa o valor de tendência central em relação ao 

conjunto de todos os dados, porém pode não representar o que de fato acontece 

com o conjunto de dados. Diante disso, alguns pontos do questionário foram 

analisados, a partir da frequência, em termos de valores relativos e porcentagens e 

também por se tratar de um conjunto grande de dados, a mediana pode ser mais 

representativa do que a média. 

Pela natureza da pesquisa e dos objetivos propostos a ideia não é comparar, 

no entanto, a comparação em alguns momentos permite a visualização de 

elementos relevantes para ampliar o debate e a reflexão sobre o objeto da pesquisa. 

 

4.7 Considerações Éticas 

 

Este estudo foi registrado e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

através do parecer de No 16.652, de 29 de abril, de 2012, que observou os objetivos 

da pesquisa, riscos e benefícios a que os participantes foram submetidos. 

Para a realização do estudo, os participantes tiveram seus nomes 

preservados, de modo a garantir a confidencialidade. Os participantes foram 
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convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, que 

esclareceu os participantes sobre os propósitos da pesquisa, livrando-os de 

qualquer constrangimento, com relação à participação na pesquisa. 

Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, que 

são: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade, de acordo com a 

Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, revogada pela Resolução 466, 

de 12 de Dezembro, de 2012(156, 157). 

Os sujeitos foram expostos a riscos mínimos de ordem emocional, como a 

possível restrição/inibição para relatar, no grupo e nas entrevistas, as experiências 

vividas, e de ordem acadêmica, uma vez que os participantes precisaram dividir o 

tempo destinado à realização das atividades acadêmicas com a aplicação das 

técnicas de coleta dos dados. 

Os benefícios desta pesquisa foram: contribuir para a reflexão sobre a 

realidade do processo de formação em saúde na perspectiva da Educação 

Interprofissional e identificar caminhos possíveis para mudanças nas relações entre 

os diferentes atores envolvidos nos processo de formação e de produção dos 

serviços de saúde. 

Para reduzir os riscos a que os sujeitos foram expostos, o método foi 

realizado em espaços agradáveis e orientações foram feitas para que o participante 

pudesse se sentir à vontade para a participação da pesquisa. O TCLE enfatizou o 

compromisso de assegurar a confidencialidade da identidade do sujeito, no 

momento da coleta, bem como ofereceu informações detalhadas do pesquisador e 

do Comitê onde a pesquisa está registrada. 

Caso os sujeitos da pesquisa, durante a investigação ou no futuro, provem 

que houve dano ou prejuízo emocional ou profissional, será executado um plano de 

indenização pelo investigador principal da pesquisa. No entanto, dada a natureza do 

estudo, e seu baixo risco para tais resultados, é extremamente improvável que 

esses danos venham a ocorrer. 

Os dados coletados estão arquivados (transcrições e áudio) em caixa arquivo, 

devidamente lacrado e identificado com o nome da pesquisa, e ano de conclusão, 

por um período mínimo de cinco anos. As caixas arquivo serão armazenadas em 
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armários com chaves, sem acesso de outras pessoas e o pesquisador principal é o 

responsável pela guarda do material. 

Para garantir a confidencialidade dos participantes são utilizados códigos nas 

falas. A: aluno, P: professor, E: enfermagem; M: medicina e os números 

representam as sequencias dos sujeitos no desenvolvimento da técnica. 

 

4.8 Pontos fortes, Dificuldades e limitações 

 

4.8.1 Pontos Fortes 

 

Pesquisar duas realidades distintas permitiu uma visão mais ampla dos 

apoios institucionais, desenhos curriculares e estratégias pedagógicas adotadas na 

efetivação do processo de ensino aprendizagem, na perspectiva da Educação 

Interprofissional.  

Trabalhar com grupos focais, entrevistas e questionários permitiu dar 

visibilidade à fala, gestos, vivências e percepções dos sujeitos que vivenciam o 

processo de formação. O desenho de métodos mistos permitiu identificar os 

elementos importantes para a construção da pesquisa, e também para a reflexão 

dos problemas que merecem atenção especial, de todos os envolvidos neste 

processo. 

Outro ponto forte foi o rigor adotado na escolha da epistemologia e do marco 

teórico para a realização da pesquisa, bem como pela perspectiva teórica usada 

para a reflexão da Educação Interprofissional, como abordagem relevante para a 

reorientação do processo de formação em saúde. 

 

4.8.2. Dificuldades e limitações 

 

Uma das maiores dificuldades foi aplicar as técnicas, tanto com professores, 

como com alunos. A dinâmica das duas universidades, com aulas teóricas e práticas 

dificultou a formação dos grupos focais. Outra dificuldade foi entrevistar os 
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professores por se tratar de uma pesquisa que aborda a educação das profissões de 

saúde, uma vez que esse tema tem sido negligenciado, em detrimento à ênfase 

dada às perspectivas tradicionais de formação.  

Outra limitação da pesquisa é que não há, na realidade brasileira, nenhum 

instrumento validado na língua para medir ou avaliar as atitudes e comportamentos 

dos alunos em iniciativas de Educação Interprofissional. Assim, para a fase 

quantitativa da pesquisa foi realizada apenas a tradução do instrumento. No entanto, 

para superar essa fragilidade foram respeitadas as orientações para a realização da 

tradução, sugeridas pela literatura. 

O fato de não haver produção teórica e instrumentos validados para a 

pesquisa em EIP mostra a lacuna que existe na realidade brasileira, apontando para 

a necessidade de ampliação e aprofundamento da pesquisa, como forma de 

fortalecer as iniciativas existentes sobre a necessidade para a reorientação do 

processo de formação dos profissionais de saúde. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Grupos Focais 

 

Foram realizados, junto aos alunos, sete grupos focais nas duas 

universidades. Levando em consideração os propósitos e desenho da pesquisa, a 

técnica foi realizada nos cursos de enfermagem e medicina, sendo realizado um 

grupo na primeira metade e outro na segunda metade de cada curso. Nesse sentido, 

foram realizados 04 grupos focais na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo 02 grupos em cada curso. Na universidade Federal do Rio Grande do 

Norte foram realizados dois grupos focais em enfermagem (primeira e segunda 

metade) e um grupo focal com alunos da primeira metade do curso de medicina, 

totalizando 03 grupos focais na IES federal.  

Os dados dos grupos focais trouxeram características importantes sobre a 

realidade da formação em saúde na perspectiva da Educação Interprofissional. 

Assim, o corpus da pesquisa permitiu agrupar os resultados em categorias temáticas 

de análise, subcategorias e unidades de análise, conforme sumarizado na Tabela 

01. A descrição detalhada dos resultados é apresentada em 03 seções. 

 

Tabela 01: Categorias de Análise obtidas pelos Grupos Focais 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

ANÁLISE 

Importância do 

Trabalho em Equipe 

Atenção Integral  14 

Integração de 

Conhecimentos/Profissionais 

15 

   

Relações 

Estabelecidas no 

Trabalho em Equipe 

Forte divisão do Trabalho/Diálogo 

Precário 
19 

Dificuldade de Interação na 

Lógica do Modelo Assistencial 
8 

Intensa Hierarquia 5 
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Educação 

Interprofissional em 

Saúde 

 

Atividades de Ensino e Extensão 11 

Atividades de 

Ensino/Aprendizagem 

compartilhados sem 

sistematização 

16 

Atividades Interdisciplinares 

(áreas de conhecimento de um 

único curso) 

8 

Corpo Docente reproduz a 

separação das áreas 
21 

Iniciativas Individuais (professores 

ou alunos) 
08 

Confusão Conceitual 08 

   

Desafios para a 

efetivação da 

Educação 

Interprofissional 

Espaço Físico/Estrutura Física 

das Universidades 
16 

Muita Ênfase na Formação 

Específica/Modelo Tradicional de 

Formação  

19 

Hierarquia/Cultura dos Papéis 

Profissionais  
09 

Estereótipo/Pouco conhecimentos 

das outras áreas 
08 

 Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir do corpus da pesquisa. 

 

5.1.1 Importância do Trabalho em Equipe 

 

Nos grupos focais, os estudantes demonstraram boa compreensão da 

relevância do trabalho em equipe, reiterando a interação entre os profissionais como 

um elemento importante para melhorar a qualidade do atendimento e obtenção de 
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melhores resultados para os problemas e necessidades de saúde. A necessidade de 

uma atenção integral apareceu de forma muito frequente nas falas e discussões.  

 

"Nós já vimos na teoria a importância do trabalho em equipe para prestar um 
serviço mais qualitativo, para melhorar a resolutividade para o usuário, e com a 
prática, vimos a importância da integração dos profissionais nas equipes" (AM1) . 
"A assistência ao paciente tem que ser um integral. Não podemos - Enfermagem, 
medicina, fisioterapia - nenhuma dessas profissões fornecem um atendimento 
integral ao paciente que responda às necessidades, sendo independentes uns dos 
outros" (AE1) 
"O médico não é capaz de cuidar sozinho. Portanto, é essencial o 
acompanhamento de outro profissional para que o serviço seja completo" (AM2). 
"Por ser uma assistência integral precisa ter múltiplos olhares" (AM3) 
 

Os alunos das fases iniciais apontaram com mais frequência a importância 

do trabalho em equipe como oportunidade de troca de conhecimentos e construção 

de novos conhecimentos, demonstrando a necessidade de diálogo entre os sujeitos 

e superando o entendimento da equipe, formada por profissionais que apenas 

ocupam o mesmo espaço, sem a comunicação necessária para a efetivação do 

trabalho em equipe. Estudantes da fase final dos cursos demonstraram a 

importância de pensar sobre a segurança, a partir da centralidade do 

usuário/paciente e da necessidade de um objetivo em comum, capaz de viabilizar a 

interação entre os diferentes profissionais. 

 

"As palavras-chave são a articulação e objetivo comum" (AE3) 
"Eu acho que quando todos os profissionais que trabalham em conjunto e 
priorização por um objetivo comum é um trabalho de equipe. E isso é necessário" 
(AE2). 
“Eu acho que nenhum trabalho que você vai fazer, envolvendo qualquer área, você 
não consegue fazer sozinho, é preciso que todos colaborem um pouco, que todos 
se comuniquem. Eu acho que a questão fundamental também do trabalho em 
equipe é a comunicação e uma boa convivência” (AM6). 

 

Embora tenha sido possível identificar a maturidade dos alunos no debate, o 

diálogo como um elemento importante para permitir o trabalho colaborativo, 

apareceu de uma forma mais enfática em apenas um grupo. Nos demais grupos os 

aspectos mais discutidos referem-se à troca de conhecimentos, capaz de contribuir 

para a melhoria das competências e habilidades individuais. 
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No entanto, a capacidade de diálogo surge na discussão enquanto 

competência que varia de acordo com a abertura individual e independente da 

categoria profissional. Os participantes relataram que há deficiências nas relações 

entre os diferentes profissionais, dificultando o trabalho em equipe na perspectiva 

colaborativa. 

 
"A postura de cada profissional irá interferir se ele vai entrar ou não no processo de 
integração. Acho que sim..."(AE5) 
"Na equipe, cada profissional tem o seu ponto de vista. O profissional vê o 
problema do seu ponto de vista e cada membro da equipe pode acumular o que ele 
pensa com o que os outros pensam, e eles vão chegar a um bem comum. Porque 
às vezes nós somos muito focados no que fazemos e deixamos de considerar as 
contribuições dos outros dentro da equipe. Isto terá um efeito sobre a minha 
relação com os profissionais no desenvolvimento do trabalho em equipe"(AE6). 
"Podemos até dizer que o paciente é assistido por uma equipe. Certo! Tem tudo 
uma equipe composta que prestam assistência a ele, mas acaba por ser uma 
equipe que trabalha individualmente. Só usa o nome 'Equipe', mas se não houver 
uma articulação e troca de conhecimentos, não se configura como uma 
equipe"(AE5) 
A classe médica de uma forma geral, hoje ela é muito mal vista (...) porque ela é 
colocada num pedestal de um lado e os demais profissionais do outro. Então tem 
um embate muito grande entre os profissionais médicos e as demais categorias 
(AM8) 

 

5.1.2 Relações Estabelecidas no Trabalho em Equipe 

 

Os relatos dos estudantes trouxeram como uma das dificuldades para a 

efetivação das relações e interações interprofissionais a dinâmica atual dos serviços 

de saúde. A lógica de produção dos serviços de saúde, que se fundamenta na 

produção de atos, de diagnóstico e terapêutica, impõe aos profissionais de saúde 

uma grande demanda de serviços que prejudica a efetivação de momentos para 

articulação e dialogo entre os profissionais. Para agravar esse contexto, há a 

precarização do trabalho em saúde, pois os profissionais assumem mais de um 

emprego, com implicações para o estabelecimento do vínculo com os serviços de 

saúde, com os outros profissionais da equipe e com os usuários.  

  

"As relações são instáveis. Para ter o trabalho em equipe, os profissionais precisam 
de algum tempo para conversar e construir vínculos com os serviços. Muitas vezes, 
o profissional não tem nenhum vínculo com o serviço ou com o pessoal. Muitas 
vezes os profissionais nem sabem uns dos outros" (AE8). 
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"Outra coisa que eu acho que dificulta essa relação multiprofissional é a rotina do 
dia-a-dia. Às vezes temos vários pacientes para atender. Às vezes não temos 
tempo para conversar com o pessoal. Então são várias pessoas pensando 
quantitativamente e não qualitativamente, deixando de lado o diálogo" (AM3) 
"A sobrecarga de trabalho, com baixos salários, os profissionais são forçados a 
trabalhar em mais de um lugar" (AE5). 
“Eu acho que a sobrecarga de trabalho e as muitas atribuições, não só pra equipe 
de enfermagem, mas para todos os profissionais é obrigado a trabalhar mais de um 
emprego” (AE14). 
“Muitas vezes os profissionais nem se conhecem. Dependendo do serviço, não da 
pra conhecer nem qual é a equipe que compõem o serviço, Então assim, a questão 
da precariedade mesmo do serviço de saúde, das condições de trabalho”(AE15) 

 

Em alguns grupos, foi relatado que as relações e interações entre os 

diferentes profissionais têm melhorado. Algumas experiências exitosas foram 

mencionadas nas realidades dos hospitais universitários. Os participantes acreditam 

que a forte divisão entre diferentes profissionais tem sido menos frequente na 

realidade atual, atribuindo essa evidência a inserção do debate sobre trabalho em 

equipe, nos processos de formação.  

 

"Eu tive uma experiência no hospital pediátrico e eu podia ver a integração entre 
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos. Então eles interagir, conversavam 
sobre o que cada profissional podia fazer (...), no caso específico deste hospital, eles 
debatiam (AE3) 
"Em nenhum momento eu vi esta hierarquia claramente. Hoje eu vejo que é muito 
mais desenvolvida esta questão: do trabalho em equipe” (AE4). 
 

No entanto, nos mesmos grupos que trazem esta realidade, há relatos de 

outras experiências que mostram as deficiências nas relações interprofissionais. No 

decorrer da discussão, as barreiras para o trabalho em equipe começam a surgir, 

principalmente, quando se referem à realidade dos serviços que compõem a rede de 

atenção do SUS. 

Os alunos, com base nas experiências no processo de formação junto aos 

serviços de saúde, expuseram a realidade de forte divisão do trabalho em saúde. A 

grande maioria dos grupos trouxe um forte debate sobre a produção dos serviços de 

saúde fortemente marcados pela separação das práticas profissionais, 

demonstrando que as barreiras para o diálogo estão muito presentes na realidade 

dos serviços de saúde. 
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Os estudantes de medicina que tiveram experiência de ensino nos hospitais 

universitários, também trazem a dificuldade ou ausência de trabalho em equipe. Por 

outro lado, estudantes que não vivenciaram experiências em hospitais universitários 

enfatizam de forma mais intensa as deficiências do trabalho em equipe: 

 
"Na prática, eu não consigo ver este trabalho em equipe" (AM3)  
"Pelo que estamos vivendo, a individualização é muito grande. Há uma deficiência 
muito grande para a equipe" (AE6)  
"Não vejo a intenção de trabalhar em equipe. É muito individualizado. O profissional 
cumpre sua agenda e vai embora" (AE7)  
"Parece que quando estamos na universidade, somos mais abertos ao diálogo. 
Agora, quando somos profissionais, parece que tem uma barreira. Você não fala 
muito. Cada um em seu lugar, fazendo o seu trabalho" (AE3)  
"A ideia de trabalho em equipe é apenas na faculdade. Quando fui para o serviço, 
especialmente no hospital, eu não acho que ninguém estava preparado para 
trabalhar em equipe. Ninguém estava preocupado em fazer a equipe" (AE5) 
“Eu não vejo uma preocupação, desde o inicio da faculdade, em trabalhar em equipe. 
Na verdade (...) você passa a considerar o ser humano de uma forma geral, de uma 
forma holística, mas em nenhum momento passaram pra gente como trabalhar em 
equipe” (AM7). 

 

O debate sobre as deficiências encontradas nas relações e interações 

interprofissionais no trabalho em equipe, trazida pelos alunos, alerta ainda sobre os 

riscos para a qualidade da atenção e segurança do usuário/paciente.  

 

"O que eu notei é que quem perde é o paciente. É como uma bola. Uma faz o que 
tem que fazer e passa a bola para o outro" (AE2) 
"Eu só acho que o paciente é objeto individual e não de uma equipe. Ele acaba 
sendo o objeto de toda a formação" (AE4) 
"Mas vejo que a falta de comunicação entre os membros da equipe podem trazer 
desde pequenos problemas a grandes problemas, que nem podemos medir" (AE1). 
"Eu vivenciei a falta de comunicação que quase causou um grande problema para o 
usuário para utilizar o medicamento para a tuberculose. Muito perigosa" (AE6) 

 

Durante a discussão, os alunos tentam explicar as razões que impedem o 

diálogo nas relações entre diferentes profissionais que compõem a equipe. Entre as 

razões citadas é a hierarquia estabelecida entre os profissionais. A dificuldade de 

diálogo e de articulação não é apenas mencionada como característica entre as 

diferentes profissões. As limitações nas interações entre os profissionais também 

foram mencionadas numa mesma categoria. 
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“Assim, eu estava percebendo que uma das coisas que pode dificultar esse trabalho 
em equipe é a atribuição que algumas profissões, ou alguns profissionais sugerem a 
outros dificultam o trabalho em equipe. Então, às vezes, essa superioridade que é 
dada a determinadas profissões sobre as outras dificultam as relações interpessoais 
e consequentemente o trabalho em equipe” (AE12) 
“A ideia de hierarquização dificulta muito a relação da equipe. Porque querendo ou 
não, isso está plantado na sociedade” (AE11) 
Se a gente for ver, a categoria que a gente tem menos proximidade são os técnicos 
de enfermagem. São alunos e os técnicos de enfermagem, são os profissionais que 
a gente tem menos contato e faz parte da nossa equipe, da equipe de enfermagem 
(AE10). 
 

 

Outro aspecto apontado nas falas que dificulta o uso da colaboração nas 

relações entre os profissionais é que a ideia de trabalho em equipe não é consenso 

entre os membros da equipe. As diferentes visões do mundo, de compreensão sobre 

o trabalho em saúde e trabalho em equipe, dificulta a abertura ao diálogo entre os 

membros da equipe. 

As habilidades e conhecimentos específicos são bem trabalhados no 

processo de formação, mas há grande lacuna na formação de atitudes e valores 

para trabalhar com diferentes profissionais. Essa característica, de acordo com 

algumas falas, é uma grande barreira para o trabalho colaborativo, onde o diálogo e 

o conhecimento sobre a importância do outro se apresentam como condições 

fundamentais. 

 

"Além disso, uma das principais barreiras para a equipe de trabalho profissional, é a 
formação. Como foi a formação dessas pessoas? Muitas vezes as pessoas saem da 
faculdade com a formação voltadas para o que elas fazem, independentemente do 
que o outro sabe. Nem todas as formações é crítica e reflexiva" (AE9). 
"Mas eu vejo que o que falta é o diálogo e o conhecimento. Cada profissional irá 
desenvolver o seu trabalho. Cada um sabe como desenvolver o seu trabalho. Mas o 
meu colega não sabe até onde vai as minhas obrigações e eu não sei até que ponto 
vai o dele. Então a falta de diálogo entre os profissionais para saber a importância da 
contribuição de cada um para dar o resultado final é um problema" (AE8) 

 

 

5.1.3 Educação Interprofissional em Saúde 

 

Um dos pontos que o roteiro buscou identificar foi o conhecimento dos 

participantes sobre a Educação Interprofissional. Conhecer a aproximação dos 

alunos sobre essa discussão permitiu perceber que, embora tenham maturidade no 
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debate sobre trabalho em equipe, os participantes desconhecem os propósitos da 

educação interprofissional.  

A maturidade demonstrada pelos alunos reflete que o debate sobre a 

importância do trabalho em equipe está presente no processo de formação, 

colocando a necessidade de encontrar estratégias para construir habilidades, 

valores e atitudes para o trabalho colaborativo em saúde. 

 

“Em relação às disciplinas que tivemos no curso (...) eu acho que alguns professores 
incentivam bastante este trabalho em equipe” (AM4) 
É por isso que é tão discutido hoje, na formação da área da saúde a questão do 
trabalho em equipe” (AE2) 
“Nós já vimos na teoria a importância do trabalho em equipe para melhor 
resolutividade para o usuário” (AE1) 
 

A grande maioria dos alunos disse nunca ter ouvido falar sobre o EIP. 

Quando instigados a falarem sobre a aproximação com o debate da Educação 

Interprofissional, os alunos, apesar de mostrarem pouco conhecimento da 

discussão, tentaram explicar, a partir do prefixo 'inter'. Na discussão, fizeram 

referência à interdisciplinaridade e ao trabalho multiprofissional. 

 
"O termo 'inter' sim, mas não interprofissional" (AE1) . 
"Educação Interprofissional?! Este tema, eu nunca ouvi" (AE5) 
"Se pensamos, seria a educação entre as profissões, dentro das profissões" (AE2). 
"O que vem à mente é a interação entre as profissões" (AE3). 
“Trabalho interdisciplinar a gente já escutou (...), mas realmente sermos educados 
todos juntos de forma interprofissional não!” (AM4). 

 

O desconhecimento acerca da discussão não foi unânime entre os 

participantes. Um pequeno grupo de estudantes de medicina afirmou conhecer o 

tema, no entanto, ao longo da realização do debate demonstraram confusão 

conceitual, entendendo o trabalho multiprofissional e o trabalho interprofissional 

como sinônimos. Alunos dos dois cursos mostraram dificuldade em adotar o termo 

interprofissional, mas não causou nenhum prejuízo na condução do grupo. 

No entanto, o desconhecimento da discussão não implica em afirmar que não 

é adotada nenhuma iniciativa que busque construir as habilidades e atitudes para o 

trabalho colaborativo, na realidade pesquisada. Assim, na condução dos grupos 

focais os participantes foram estimulados a falar sobre as estratégias/ações que 
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tentaram trazer os alunos de cursos diferentes no processo de formação, como 

forma de qualificar os estudantes para o trabalho em equipe, na perspectiva da 

colaboração.  

Algumas iniciativas foram mencionadas, no sentido de viabilizar 

oportunidades em que alunos de diferentes cursos compartilhem experiências de 

aprendizagem em comum. Foram mencionadas as disciplinas de Saúde e 

Sociedade - SACI e Programa de Orientação Tutorial Integrado- POTI. A primeira é 

obrigatória para todos os cursos, e a segunda só é obrigatória para os cursos de 

Enfermagem e Medicina. Ambas as disciplinas acontecem na fase inicial dos cursos. 

Projetos de pesquisa e de extensão também foram citados como experiências 

que aproximam alunos de diversos cursos. Nas falas dos alunos foi possível 

identificar variedade de ações e de objetivos. Algumas têm como foco o trabalho na 

comunidade, grupos populacionais específicos. Nos relatos nem sempre foi possível 

perceber como principal objetivo a interação, a troca de experiências e aproximação 

entre os sujeitos. 

  

"Nós temos duas disciplinas que são feitas para essa integração. É SACI e POTI. 
São estudantes de fisioterapia, nutrição, farmácia, medicina e enfermagem e serviço 
social às vezes. Estes alunos se encontram em um estabelecimento de saúde e 
pensam juntos sobre como agir nessa comunidade" (AE1) 
"Eu acho que foi só no início do curso que estudamos SACI e POTI, as experiências 
da equipe multidisciplinar" (AM3) 
"Eu tive uma participação no Trilhas Potiguares, que é um projeto de extensão da 
universidade. Vamos para outros municípios do Estado. São estudantes de várias 
áreas. Geralmente são dois estudantes de cada curso" (AE6) 
"Eu tive uma experiência mais ou menos semelhante no Projeto de Extensão Criança 
2000. Várias áreas, vários cursos: Enfermagem, fisioterapia, odontologia, divididos 
por áreas" (AE4) 
“Um dos lugares que a gente mais aprendeu (...) foi participar do PET que tinham 
alunas de enfermagem também, a gente teve que se unir, teve que colaborar um 
com o outro e nisso algumas visões foram quebradas, tanto deles quanto da gente 
(AM6). 

 

Por outro lado, os participantes também se referiram à falta de iniciativas no 

que diz respeito à formação de competências e habilidades de trabalho em equipe. 

Diante do debate sobre as ações e estratégias adotadas com esse escopo, alguns 

aspectos são mencionados, mas apenas entre os alunos de um mesmo curso, ou na 
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mesma sala de aula. Os alunos também entendem ser relevante inserir a discussão 

sobre trabalho em equipe, nos momentos de formação. 

 
"Aqui somos sempre estimulados a trabalhar em grupo (...). Todas as disciplinas 
estimulam os trabalhos em grupo. Quando vamos para a prática é em grupos" 
(AE10) 
"Outro aspecto que também facilita é ter uma visão sobre o trabalho em equipe aqui 
na faculdade e ter aproximação com a realidade dos serviços" (AE9) 
"Aqui na universidade, a questão do trabalho em equipe é muito trabalhado. Para 
todas as atividades que fazemos, tentam formar grupos, tentam definir temas para os 
vários grupos. Mas eu acho que é muito restrito. São sempre os mesmos grupos. 
Sempre as mesmas pessoas. Não há uma troca" (AE8). 
"Eu estava pensando...Eu não vejo nenhum momento de nossa formação contribuir 
para este trabalho em equipe..." (AE11) 
“Durante a faculdade de medicina não é explorado, eu sinto essa necessidade 
gritante no nosso curso, trabalhar mesmo de uma forma mais integrada”(AM7) 
“E o que eu acho também, em relação ao currículo da gente, que falta muito. A gente 
é muito ignorante sobre o que o outro faz, sobre o que o fisioterapeuta faz, quais são 
as atribuições do fisioterapeuta, do enfermeiro, do fonoaudiólogo (AM8). 
"Nós tentamos. Pode chegar a uma coisa legal, mas ainda não é um trabalho em 
equipe" (AE10). 

 

Os relatos anteriores, de estudantes das fases finais dos cursos, sugerem 

maturidade na discussão da realidade. Eles evidenciam a necessidade e o 

reconhecimento da importância de momentos em que os alunos de diferentes cursos 

possam compartilhar experiências e aprendizagens. 

Os participantes trazem, de forma geral, uma reflexão importante sobre a 

execução de uma variedade considerável de iniciativas. Algumas, já mencionadas, 

são sistematizadas e outras acontecem eventualmente, com formatos e impactos 

sobre a formação distinta. As duas realidades pesquisadas destacam limitações 

importantes que apontam para a necessidade de maior reflexão sobre as iniciativas 

ou ausência destas. 

Foi possível perceber que as tentativas sistematizadas que viabilizam 

processos de aprendizagem compartilhados, ainda estão fundamentadas na lógica 

multidisciplinar, refletindo as grandes dificuldades para realizar o diálogo entre as 

profissões. Por outro lado, mediante a inexistência de ações intencionais e 

sistematizadas nesse sentido, importantes barreiras para a adoção de iniciativas sob 

a perspectiva do IPE são apresentadas. 
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"No Projeto Criança 2000, os estudantes de enfermagem faziam a consulta de 
enfermagem, o exame das mamas. O estudante de odontologia é só para a saúde 
oral. Não tem integração" (AE3) 
"Eu estou tendo a mesma experiência com o Criança 2000 este ano e acaba sendo 
dividido. Mas às vezes, quando não estamos no projeto, no ônibus, nós falamos, 
discutimos" (AE6) 
"Na época do meu SACI e meu POTI teve uma reunião, porque todo mundo estava 
reclamando. Nós só estávamos debatendo textos" (AE2) 
"Não foi uma disciplina que você gostava de estudar. É cansativo. Muitas vezes todo 
mundo estava desinteressado. Todo mundo querendo praticar, querendo interagir 
com a comunidade. Para ver como funciona a unidade de saúde" (AE4). 
 

Estes dados indicam que as iniciativas existentes estão fundamentadas na 

perspectiva multidisciplinar. Os diferentes formatos das atividades mostram que não 

há clareza de suas finalidades. A realidade aponta para problemas nas ações de 

planejamento e diálogo entre os diferentes cursos. Esse cenário demonstrou 

experiências de sucesso e outras que não foram bem sucedidas. 

Nas percepções dos estudantes, algumas experiências não foram 

aproveitadas plenamente pelo período em que elas aconteceram. Algumas 

atividades/estratégias mencionadas foram realizadas no início do curso e os 

estudantes relataram pouca maturidade para interagir com colegas de outros cursos, 

existindo divergências de opinião acerca da contribuição das mesmas. 

 
"Eu acho que no começo nós não estávamos muito preocupados com as situações 
de trabalho do dia-a-dia" (AM3) 
"(...) SACI e POTI, que são disciplinas do início do curso, mas nós éramos muito 
imaturos. Nós não sabíamos de nada ainda. Nem sabíamos nada de outras 
profissões, nem sabíamos nada da nossa" (AM5) 
"Na verdade eu não vi vantagem, porque nós éramos muito imaturo... Eu pelo menos 
não tinha essa visão de integração com outras áreas" (AE6). 
“Eu acho melhor essas iniciativas no inicio. Porque se você for pegar no final ele já 
que tem a cultura do particular, então você tem que inserir antes dessa cultura 
chegar. Acho que pra o nosso objetivo seria no inicio, já que a gente tá falando de 
educação interprofissional, seria no inicio sim” (AM6). 

 

Os alunos expõem dois aspectos da realidade: dificuldades na implementação 

das iniciativas sistematizadas que existem e ausência completa de ações que 

objetivem reunir estudantes de diferentes cursos para desenvolver habilidades e 

conhecimentos para o trabalho colaborativo em saúde. Os participantes mencionam 

que o encontro com outros estudantes acontece por acaso e sem planejamento, 

dificultando ainda mais o estabelecimento de relações interpessoais. 
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"Nos corredores do hospital" (AE12) 
"E nem sempre ocorre. Uma vez ou outra que coincide as práticas deles, ao mesmo 
tempo das nossas" (AE10) 
"No leito quando chegamos, o paciente estava com os estudantes de medicina, 
ficamos esperando eles terminarem e então começamos nosso atendimento" (AE11) 
"Na semana passada nós estávamos fazendo uma intervenção com uma criança no 
leito e chegaram estudantes de fisioterapia. Eles ficaram esperando nós terminando 
a intervenção para entrar. Os conhecimentos de enfermagem estava conosco e o 
conhecimento de fisioterapia estava depois da porta e não conseguimos articular" 
(AE14) 
"Acontece com todo mundo: o serviço social, nutrição... todos passam por nós e nós 
não articulamos nada" (AE12) 

 

A falta de atividades planejadas dificulta a aproximação dos alunos e há uma 

reprodução, na academia, das barreiras existentes nos serviços de saúde. O que 

chama a atenção é que, mesmo sendo no mesmo espaço, não há iniciativas 

institucionais para promover o diálogo entre os diferentes alunos. 

A importância dessa evidência ganha destaque quando se percebe que 

inclusive nas realidades em que há disciplinas desenhadas e planejadas, embora 

encontrem problemas de execução, a vivência de aulas práticas em hospitais expõe 

a forte divisão que se estabelece no processo de formação. 

 

"Nos estágios temos mais contato, mas o contato é a rotina do dia-a-dia do setor" 
(AE6) 
"Só quando percebemos algo na ficha médica ou prescrição do paciente, é que nós 
vamos procurar entrar em contato" (AE5) 
"Eu não sei nada sobre o que os estudantes de medicina fazem. Discuto o registro 
com o professor, mas eu não sei o que a fisioterapia fez. Eu não sei (AE7) 

 

Também apareceu nas falas que nesses momentos, em que os estudantes se 

encontram por acaso ou coincidência, por dividirem os mesmo espaços de aulas 

prática, a interação entre eles encontra fortes barreiras estruturais e individuais, e 

quando acontece é por iniciativa individual dos estudantes. Os alunos destacam o 

interesse que essa interação acontecesse como um processo natural na efetivação 

do trabalho em saúde. 

 

"Realmente, se não fosse a minha iniciativa, não haveria articulação. Não teria essa 
interação mútua" (AE2) 
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"Foi uma iniciativa dos estudantes" (AE7) 
"É mais pessoal mesmo!" (AE10)  
"Essa articulação é muito mais favorecida em estágio supervisionado. Mas depende 
de cada aluno" (AE12) 

 

A realidade desvelada pelos participantes dos grupos focais é complexa e 

chama a atenção, também, para a atuação docente, no processo de formação. As 

relações entre os professores de diferentes departamentos apareceram como um 

aspecto que caminha na contramão da formação de habilidades para o trabalho 

colaborativo. 

 

"Eu acho que falta um pouco de trabalho em equipe entre professores de nosso 
departamento e do departamento de ciências básicas. Para falar entre eles e 
discutir" (AE2) 
"Os professores não formam uma equipe. Porque eles podiam conversar entre si 
para formar um grupo com os alunos de todos os cursos" (AE5)  
"Eu acho que o grande problema é que não estamos sendo formados para trabalhar 
em equipe. O que custa o professor de uma disciplina sentar com o professor de 
fisioterapia e tentar articular as agendas de ações para ser feito juntos? Vemos isso 
dentro de faculdade. Muitas vezes fazemos um trabalho duas vezes, porque a equipe 
diz que é interdisciplinar, mas não consegue se sentar para discutir. Vemos as 
diferenças dentro da equipe da mesma disciplina. Nós ainda não estão sendo 
formados por uma equipe. Então, o profissional não sai preparado para trabalhar em 
equipe. Apesar do discurso de equipe" (AE10) 
"Os professores que trabalham desarticulados trazer um déficit muito grande para 
nós. A equipe que trabalha mais articulado nós somos mais comprometidos" (AE11) 
 

5.1.4 Desafios para a efetivação da Educação Interprofissional 

 

Os relatos dos estudantes desenham uma realidade de importantes pontos 

positivos para a adoção da Educação Interprofissional, como abordagem para a 

reorientação da formação em saúde. No entanto, quando narram as experiências 

vivenciadas, expõem importantes desafios para que as realidades avancem na 

perspectiva da formação de profissionais mais abertos para o trabalho colaborativo 

na produção dos serviços de saúde. 

As iniciativas, apesar de apresentarem problemas com a execução, se 

constituem como um espaço para a construção de estratégias baseadas na 

Interprofissional Educação. As estratégias adotadas pelas duas universidades 

demonstram a preocupação de qualificar os alunos com maior integração, contato 
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com o cenário real de vida das pessoas e pode vir a se constituir como espaços, de 

curto ou médio prazo, para a aprendizagem interprofissional. 

Além disso, como ponto positivo é possível mencionar a inclusão do debate 

sobre a importância do trabalho em equipe na formação em saúde. Este debate 

demonstra o compromisso com a construção do conhecimento para a compreensão 

do trabalho em saúde, como eminentemente coletivo, sendo incompatível alcançar 

resultados satisfatórios, a partir de práticas isoladas. 

No entanto, muitos desafios foram apontados pelos estudantes e merecem 

ser destacados, como forma de assegurar o amadurecimento da discussão da 

reorientação profissional em saúde, nas duas universidades. As dificuldades 

relatadas são de esferas diversas e evidenciam a necessidade de pensar o papel da 

universidade, frente aos aspectos que emergiram na técnica de coleta dos dados. 

Um importante desafio foi trazido por estudantes de medicina: a 

desarticulação entre teoria e prática. De acordo com esses participantes, o debate 

que acontece em sala de aula e nos serviços de saúde, discute alguns pontos por 

ocasião de aulas práticas, mas a realidade vivenciada pelos alunos apresenta um 

cenário diferente, transformando o debate do trabalho em equipe em mera quimera. 

 
"O problema das coisas multiprofissionais, as discussões multiprofissionais aqui na 
faculdade, é que eles são sempre muito teóricos e quando você vai para a prática 
não existe. As coisas precisam ser práticas. A teoria é importante porque vai ajudar, 
mas tem que fazer, tem que mostrar" (AM3) 
"Porque aqui na universidade, os próprios professores dizem: cheguem nos serviço e 
não tenham medo dos outros acadêmicos. Quando chegamos nos serviços eles 
dizem: Esperem! Quando eles terminarem vocês vão”(AE11). 
 
 
Os alunos reiteram que a realidade da formação reproduz um modelo 

assistencial que é histórico e é comum visualizar diferenças entre a realidade que 

existe e o cenário que se pretende construir. Este cenário, os serviços de saúde e 

educação, trazidos pelos alunos devem ser objeto de uma investigação permanente 

para que seja possível pensar em estratégias para superar essa realidade. No 

entanto, é essencial que as instituições de ensino forneçam elementos para a 

formação de um novo perfil profissional, superando as relações expostas pelos 

participantes dos grupos focais. 
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Da mesma forma, a realidade dos serviços de saúde, onde os alunos 

relataram falta de trabalho colaborativo com comprometimento da segurança do 

usuário/paciente, não pode ser justificativa para a ausência de iniciativas para formar 

profissionais capazes de trabalhar em colaboração. Pelo contrário, o treinamento 

deve investir nas capacidades individuais, para transformar o cenário atual. 

 

"O sistema (de saúde) não pensa de forma multiprofissional. Então, nós nunca 
seremos multiprofissional. A mentalidade de sistema é este e não temos como ir 
contra. Não adianta gastar trinta aulas falando de uma equipe multiprofissional, se 
quando vamos lá, você não vê multiprofissional. Na sala de aula vemos de uma 
forma superficial. Aprendemos mesmo é na realidade”(AM1) 
“Nos hospitais não têm essa visão. Você acaba de entrando no fluxo, que já tem 
essa visão separatista. Você vai para o estágio com um médico para fazer medicina. 
Ele não vai falar com a enfermeira sobre a melhor técnica. Ele não vai falar com a 
psicóloga. Então o problema não é apenas na faculdade. Acho que o problema é 
geral. Quando você acompanha um profissional de saúde, você vai ver que isso não 
existe nos serviços de saúde (AM2) 
"Temos no início, as partes teóricas. Professores dizem que o cuidado deve ser 
centrado no paciente. Tem a iniciativa. É o começo. Mas quando vamos para os 
serviços, vemos que é diferente. Ficamos entre fazer o que aprendemos ou fazer 
como conseguimos ver na realidade dos serviços de saúde. Nós achamos que 
vamos colocar tudo que aprendemos em prática, mas quando chegamos lá, temos 
que nos moldar um pouco" (AE4) 

 

Nos relatos, os alunos se mostram conhecedores da importância do trabalho 

em equipe, mas descrentes nas mudanças, devido ao atual cenário onde o trabalho 

em saúde é esfacelado, com pouca interação e colaboração entre os profissionais 

que compõem a equipe. No entanto, não se pode esperar uma transformação dos 

serviços de saúde que não passam, necessariamente, pela formação de atores 

sociais que compõem a força de trabalho em saúde. 

A estrutura física, frequentemente, apareceu como um dos elementos que 

prejudica a interação entre estudantes de diferentes cursos com o objetivo de 

aprendizagem compartilhada. Ambas as realidades apresentam limitações 

importantes da estrutura física que acentuam os problemas já relatados. As 

faculdades têm edifícios próprios e em estruturas separadas, muitas vezes distantes, 

prejudicando o diálogo entre alunos e professores. 
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"O departamento de medicina está muito longe. A farmácia também. Eu acho que 
isso faz com que seja mais difícil. Como posso falar com alguém, se eu nem mesmo 
o conheço?” (AE4) 
"E tem odontologia que está completamente isolado, porque tem um prédio só deles. 
Uma construção gigante e às vezes as pessoas nem se lembram que fazem parte da 
UFRN. Parece que é uma faculdade à parte" (AE3) 
"A odontologia é em Caicó. A Faculdade de Enfermagem é no centro da cidade e 
medicina... A divisão na UERN começa pela estrutura" (AE11) 
“A gente tem o nosso prédio que é nomeado faculdade de ciências da saúde e só 
funciona o curso de medicina. (AM5) 

 

As falas demonstram fragilidades em ambas as universidades. É evidente que 

o problema de espaço físico pode ser superado através de ações planejadas e 

articuladas. No entanto, narrativas dos estudantes sugerem que a falta de 

planejamento e interação entre os diversos cursos agrava esse cenário para a 

implementação de ações, na perspectiva da educação interprofissional. 

Outro grande desafio relatado nos grupos é a identidade profissional e os 

papéis estabelecidos historicamente. Assim, o debate sobre a profissionalização 

ganha espaço como uma maneira de entender como as profissões adquirem 

identidades que acabam definindo, também, as possibilidades de relações com 

outras profissões. 

 

"Nós não vamos negar que existe entre os médicos um certo preconceito de dizer 
que precisa de uma segunda opinião de outro profissional que não seja médico. Isso 
é fato. Há esse orgulho. Essa arrogância" (AM2) 
"Eu percebo isso muito bem. Tanto há resistência de alguns médicos, bem como dos 
usuários" (AM4) 
“O principal problema é o tabu. É achar que você como médico está num patamar, o 
enfermeiro está em outro patamar, o fisioterapeuta está em outro patamar. Você tem 
que derrubar tudo isso e começar a se difundir a cultura que todos vão trabalhar por 
um bem comum” (AM7) 

 

Alunos do curso de Medicina reconhecem que há uma barreira cultural para o 

diálogo com outros grupos profissionais. Essa barreira é legitimada, tanto pela 

categoria, como por usuários que atribuem, segundo relatos, à ação uniprofessional, 

maior confiança no atendimento. Estabelecer diálogos com outros profissionais pode 

expressar insegurança profissional. 

Ainda como argumento, os estudantes de medicina enfatizam que é comum 

que profissionais de outras categorias desejem ser médicos, com o objetivo de obter 
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o status, e o fato de não terem conseguido, cria certos preconceitos sobre os 

profissionais médicos, dificultando o diálogo e interação. 

Por outro lado, os estudantes de Enfermagem também referem a existência 

de resistências entre os estudantes de medicina e enfermagem. Eles também 

afirmam que a naturalização da hierarquia e de relações verticais existe na própria 

equipe de enfermagem. 

 

"É como um pré-conceito, porque muitos deles queriam ser médicos e não 
conseguiram. Então, eles começam a nos ver como pessoas arrogantes. Alguns são, 
mas existe outros que não são" (AM2) 
"Não podemos negar que existem vários profissionais de outras áreas que são 
frustrados porque eles não são médicos e isso não pode ser retirado da discussão, 
quando você vai lidar com a equipe multiprofissional" (AM5) 
"Existem certas formações que isola o profissional, como se apenas o trabalho de 
uma categoria profissional fosse melhor. Nós encontramos resistências. Isso é uma 
visão limitada que não permite a articulação do nosso trabalho" (AE3) 
"Até mesmo dentro de enfermagem eu vejo que tem uma certa resistência para 
trabalhar com eles ou para articular com o serviço social" (AE5) 
"A ideia de hierarquia torna muito difíceis as relações entre os profissionais. Porque, 
queira ou não, está implantado na cabeça da sociedade, do paciente" (AE1) 
E realmente o nosso curso os alunos, infelizmente, ainda tem muita a ideia que os 
melhores médicos, os mais sucedidos então em certas especialidades que são muito 
mais visadas. Então a medicina em família que seria a que trabalha mais essa parte 
interdisciplinar é meio que o patinho feio da história, então isso já dificulta muito você 
pensar nesse título assim, como algo bonito” (AM9) 
"E se olharmos, os alunos que nós temos menos contato é com os estudantes do 
técnico de enfermagem, que fazem parte de nossa equipe. Às vezes julgamos os 
outros que querem ser superior e nós estamos querendo ser superiores" (AE11) 

 

A discussão nos grupos focais foi permeada pelo debate fértil sobre a 

realidade da formação, pontos fortes, de fragilidades e grandes desafios. A 

maturidade dos participantes aponta para o reconhecimento da necessidade de 

ampliar os momentos em que os alunos de diferentes cursos de saúde compartilham 

experiências, como forma de melhorar o trabalho colaborativo em equipes de saúde. 

Assim, os participantes fizeram sugestões relevantes para se pensar no 

processo de formação, que envolve a melhoria das iniciativas existentes, bem como 

a criação de novas oportunidades e ampliação da articulação, em outras atividades 

acadêmicas. 

 
"Criar um Estágio Multiprofissional, talvez. Pode escolher o HUOL. Pode fazer a 
seleção para o estágio, cinco estudantes de medicina, cinco de enfermagem, cinco 
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de farmácia e na rotina do trabalho, prestar a assistência dependendo uns dos 
outros" (AM3) 
"Eu acho que seria interessante tentar essa ideia de SACI dentro de um hospital. 
Pegar estudantes de vários cursos, formar uma equipe e colocar para trabalhar. 
Acho que seria interessante" (AE2) 
"Integrar os projetos de pesquisa e extensão. Acho uma iniciativa muito interessante" 
(AE5) 
 
As sugestões que emergiram, embora tragam confusões conceituais, 

evidenciam a necessidade que os alunos sentem de vivenciar experiências de 

aprendizagem compartilhada, propondo reforçar as iniciativas existentes em 

espaços tidos como mais problemáticos de articulação: o hospital. As falas supõem 

a necessidade de diálogo entre professores de diferentes áreas, como forma de 

assegurar a sustentabilidade das propostas. 

 
5.2 Entrevistas 
 
Foram realizadas 07 entrevistas com professores de ambas as universidades. 

Em relação à distribuição por universidades, foram entrevistados 05 professores na 

UERN, sendo 03 do curso de medicina e 02 de enfermagem e na UFRN foram 

realizadas 02 entrevistas com professoras do curso de enfermagem. A escolha dos 

participantes se deu por conveniência e não foi possível obter amostra por área de 

atuação do docente, o que se mostrou adequado para evitar comparações no grupo 

de participantes.  

Os dados obtidos das falas dos participantes da entrevista foram organizados 

em categorias temáticas de análise, assim como os grupos focais. O número de 

categorias e unidades de análises é menor, tendo em vista que para esse 

instrumento, apenas 07 professores compuseram a amostra. A síntese das 

categorias e unidades de análise está sumarizada na Tabela 02. 

 

Tabela 02: Categoria de Análise das Entrevistas 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES DE 

ANÁLISE 

Trabalho em Equipe: 

relevância para o 

trabalho em saúde 

Atenção Integral  03 

Necessidade de Integração entre 

os diferentes profissionais 
05 
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A realidade do 

processo de formação 

na perspectiva da 

Educação 

Interprofissional em 

Saúde  

Desconhecimento da abordagem 

ou confusão conceitual 
07 

Atividades Interdisciplinares 

(áreas de conhecimento de um 

único curso) 

07 

Atividades de Ensino e Extensão 04 

   

Fragilidades para a 

efetivação da 

Educação 

Interprofissional 

Espaço Físico/Estrutura Física 

das Universidades 
05 

Limites profissionais/cultura 

profissional  
03 

Sobrecarga de Trabalho Docente  02 

Perfis profissionais e desenhos 

curriculares diferentes 
03 

Realidade dos serviços é barreira 

para mudanças na formação 
02 

   

Pontos fortes para a 

adoção da Educação 

Interprofissional 

Boa relação entre os professores 02 

Adoção de metodologias ativas 02 

Fonte: Dados obtidos pelas entrevistas a partir da Técnica de Categorização de 
Bardin.  
 

 

 5.2.1 Trabalho em Equipe: relevância para o trabalho em saúde 

 

Partindo da compreensão que a Educação Interprofissional é uma abordagem 

importante para a formação de profissionais de saúde mais aptos ao trabalho 

colaborativo, o mote inicial da entrevista foi explorar, a partir das experiências e 

vivências dos professores, a importância do trabalho em equipe.  

 As falas dos participantes destacam a necessidade de um trabalho, 

efetivamente, em equipe, como forma de assegurar uma atenção integral aos 

usuários ou pacientes. Entendem que as necessidades de saúde no contexto atual 
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são muitas e dinâmicas, reconhecendo o caráter complexo das mesmas, e 

defendem a importância dos vários atores no trabalho em saúde. 

	
“Eu entendo que pelo próprio conceito ampliado de saúde (...) você tem que entendê-
lo como um todo complexo, como indivíduo que tá inserido num contexto social. 
Então assim, eu não consigo entender, na realidade, como se produz saúde 
individualmente como profissional”(PE1). 
“A gente sempre tem que partir do pressuposto que eu não faço nada sozinho, até 
porque eu preciso dessas outras profissões pra que o meu cuidado em saúde ele 
seja realizado efetivamente” (PE2). 
“Um profissional apenas não consegue atender as demandas e as necessidades 
daquele cliente, daquele usuário, daquele paciente. (...) Não existe trabalho de 
qualidade em saúde praticado único e exclusivamente por um profissional. O 
trabalho em equipe é de extrema importância na qualidade da assistência, da 
integralidade” (PE6). 

 
 

 Nos relatos dos participantes o trabalho em equipe também foi mencionado como 

espaço importante para viabilizar a integração entre os profissionais de saúde. A troca de 

conhecimentos entre os diferentes sujeitos permite o amadurecimento na atuação 

profissional, melhor clareza dos papéis profissionais e melhora das ações/atividades da 

equipe de saúde. Na exposição sobre a relevância do trabalho em equipe, a 

interdisciplinaridade é mencionada como ponto chave para a integração interprofissional. 

 
É de extrema importância, porque a interdisciplinaridade é para dar ao aluno uma 
visão melhor de qualquer tipo de carreira (...). Eles passam por diversos especialistas 
e convivem com diferentes especialidades (PM1). 
Eu vejo essa integração como um momento importante para a troca de ideias para o 
crescimento daquela ideia de que o trabalho é coletivo e não é fragmentado (PM2). 
Eu acho que hoje é indispensável uma equipe interprofissional, interdisciplinar. Então 
a interprofissionalidade, a interdisciplinaridade é fundamental hoje pra que a gente 
cresça do ponto de vista de profissional, do ponto de vista acadêmico (PM3). 

 

 

5.2.2 A realidade do processo de formação na perspectiva da Educação 

Interprofissional em Saúde  

 

 

O debate iniciado pela reflexão da importância do trabalho em equipe, em 

saúde, provocou, de forma espontânea, o relato das inciativas ou estratégias 

adotadas no processo de formação para a qualificação dos alunos, na perspectiva 

do trabalho colaborativo, como futuros profissionais. As falas apontam para a 
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confusão conceitual, na medida em que foi defendida a interdisciplinaridade como 

sinônimo da perspectiva interprofissional e muitas das estratégias utilizadas 

fundamentam-se em ações/atividades que acontecem entre os alunos de um único 

curso, com áreas de conhecimentos diversas. Essa interação de conhecimentos 

surge como elemento para a qualificação para o trabalho em equipe.  

 
“Na área do internato, temos a parte de medicina geral, clínica A, clínica B, pediatria, 
gineco-obstetrícia. Temos inclusive uma disciplina transversal onde são discutidos 
temas de diversas especialidades” (PM1) 
“A gente na realidade tem tentado exercer isso dentro da universidade a partir da 
questão da interdisciplinaridade. (...) Pensar em formas de articular as disciplinas, 
para que as disciplinas não trabalhem individualmente” (PE1) 
“A professora de microbiologia nos convidou pra fazer uma interação clínica. Então 
os alunos do internato, que estão com a gente agora na ginecologia e obstetrícia, 
vão começar a fazer essa interação clínica” (PM3) 

 

	 No entanto, algumas falas fazem referência a iniciativas mais sistematizadas 

que possibilitam o processo de ensino e aprendizagem, com alunos de diferentes 

cursos da saúde. São disciplinas, projetos de pesquisa e de extensão que trazem a 

intenção de construir conhecimentos ou realizar intervenções, a partir da atuação de 

profissionais de diferentes áreas. 

 
“Hoje, nas nossas ações educativas, nos nossos projetos de pesquisa, de extensão, 
a gente sempre procura estar colocando áreas afins. Porque essa 
interprofissionalidade tem que existir desde a formação para que o aluno entenda a 
importância de se trabalhar em equipe, tanto por uma questão de convivência, a 
parte social, como a prática de saúde em si” (PE2) 
“Então o que a universidade fez para tentar introduzir os alunos da área da saúde 
nessa visão do trabalho interdisciplinar, multiprofissional, interprofissional? Foi criada 
a disciplina de SACI e POTI” (PE3). 

 

 Porém, vale salientar que os participantes falam de iniciativas e da realidade 

de formação, mas um número significativo de unidades de análises traz que o 

debate sobre educação interprofissional ainda é muito novo no contexto estudado. 

Os participantes afirmam não conhecer o debate, tentam explicar, a partir da 

aproximação da discussão sobre interdisciplinaridade ou quando afirmam que já se 

aproximaram da discussão apresentam-na de forma equivocada, como sinônimo de 

multidisciplinar ou interdisciplinar. 
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“Não! Na realidade eu estou falando da forma que eu acredito que possa ser. 
Inclusive tenho até curiosidade de saber se ele tem alguma articulação com 
multiprofissional, a visão multiprofissional, transdisciplinar” (PE1) 
“Nunca eu tinha ouvido falar. É tanto que até quando eu li o título eu achei bem 
interessante. Mas eu nunca pesquisei ou li sobre o tema” (PE2) 
“O termo interprofissional em si, não... Mas é um termo que me parece muito familiar 
quando me remete a todos àqueles elementos que a gente já discutiu na nossa 
formação, e enquanto formadores, de educação multiprofissional, intervenções 
multiprofissionais, interdisciplinares, transdisciplinares”(PM2) 

 

 Diante de algumas falas que referiram não conhecer a discussão sobre educação 

interprofissional, foi feita uma exposição breve para os participantes, acerca dos princípios 

gerais da abordagem, como forma de subsidiar o debate e provocar outras reflexões sobre a 

realidade pesquisada. Esse procedimento foi realizado, inclusive, com os participantes que 

afirmaram ter conhecimento da discussão. 

 Os professores, em sua maioria, reconhecem a importância de momentos, no 

processo ensino/aprendizagem, compartilhados a fim de preparar os futuros profissionais 

para o trabalho colaborativo. Os participantes também apontam algumas avaliações das 

iniciativas existentes, bem como percepções sobre a abordagem. De forma menos 

frequente, foi possível perceber o reconhecimento da importância da perspectiva 

interprofissional, apenas na produção dos serviços de saúde. Essa articulação no processo 

de formação poderia implicar em prejuízos, tendo em vistas as especificidades profissionais. 

  

“A proposta de SACI e POTI constrói esses conceitos com o aluno que tá iniciando 
no curso. Alguns alunos não gostam, mas você vê os alunos trabalhando em equipe 
pra um bem comum é muito interessante” (PE3) 
“Eu acho que é interessante, fundamental. Acho que é fundamental para que a gente 
consiga realmente avançar nesse modelo, tentar ultrapassar esse modelo biomédico 
de saúde, medicalizado, centralizador pra que a gente tente realmente construir 
novas formas de intervenção”(PE1) 
“E acho esse tema importantíssimo se for discutido dentro da formação. Eu percebo 
os benefícios que traz hoje no nosso projeto de extensão com alunos de outros 
cursos, porque eu tenho outras áreas que estão dentro do meu grupo, coisa que eu 
não tive na minha formação” (PE2). 
“Inviável! Totalmente inviável, porque haverá interesses diferentes. Pode ser 
inclusive prejudicado. Logicamente, tem que saber um pouco de tudo, mas não 
profundamente” (PM1). 
 

 Os participantes também reconheceram que mesmo não havendo, em alguns 

momentos, práticas sistematizadas, a realidade apresenta algumas possibilidades 

para a adoção dessa abordagem. Os desenhos curriculares têm apontado para a 

valorização de estratégias de aprendizagem inovadoras, através de metodologias 

ativas, bem como pela articulação entre ensino e serviço. Esses cenários foram 
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apontados como importantes para a efetivação da educação interprofissional, a 

partir de alguns esforços já existentes.  

 

“Eu acredito que não de forma específica, a gente não tem uma metodologia definida 
já, mas eu acho que a gente tem uma forma de trabalhar que impulsiona essa 
postura dos profissionais, assim, como o enfermeiro, eu acho que a gente favorece 
isso ao estudante” (PE1) 
“Então eu acho que a gente tem muito a avançar. A gente tem muito a aprender, 
ainda estamos no começo da questão da interdisciplinaridade, mas as coisas já 
começaram. A semente já foi plantada. Aconteceram algumas mudanças no 
currículo, mas que necessitam ser lembradas, aperfeiçoadas, melhor 
trabalhadas”(PM3) 
“Alguns projetos de pesquisa da gente, projetos de extensão hoje congregam os 
cursos de medicina, enfermagem, educação física. Eu acho que esse momento é 
importante, não só pra cumprir os objetivos do projeto, da pesquisa ou da extensão. 
Mesmo sem saber, a gente está colaborando indiretamente pra que no futuro eles 
troquem experiências” (PM2) 

 

 

5.2.3 Fragilidades para a efetivação da Educação Interprofissional 

 

 Assim como os alunos, os professores expuseram importantes limitações e 

possibilidades para o uso da educação interprofissional como abordagem na 

reorientação da formação profissional em saúde. A estrutura física e a lógica do 

ensino universitário foram trazidas como uma das grandes barreiras para a adoção 

da abordagem. 

 As estruturas das duas universidades são formadas por faculdades com 

estruturas próprias e distantes, tornando difícil a viabilização de momentos de 

aprendizagem compartilhada. A sobrecarga de trabalho do professor, que tem que 

desenvolver grande volume de atividades no ensino, na pesquisa e na extensão, é 

elemento que dificulta a adoção de novas perspectivas de formação. A lógica da 

formação em saúde ainda está muito voltada para as especificidades de cada área, 

sendo negligenciada, ainda, a formação das habilidades e atitudes para o trabalho 

em equipe com base na colaboração. 

 
“Na graduação eu acho um pouco complicado, porque a gente já tem dificuldades. A 
gente tem uma quantidade de horas muito grande. A gente não tem incentivo da 
universidade, então a universidade não nos ajuda nesse incentivo” (PE1) 
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“Eu acho que a gente tem um grande problema que é a infraestrutura, por ser 
separada. Como nós somos separados do campus central e de outras faculdades, 
acaba que isola um pouco os meninos dessa convivência” (PE2) 
“A questão é que a universidade ainda peca muito é no seu aspecto infraestrutura 
(...). Quer queira ou não essa é uma barreira que dificulta o contato interpessoal. Eu 
posso até ter várias amizades (...), mas ainda é muito difícil você ter essa articulação 
plena, tanto é que as nossas ações, no sentido de articular esses alunos, ainda são 
muito pontuais” (PM2) 
“Os cursos cada um no seu cantinho, na própria cidade, cada qual no seu lugar. 
Esse espaço físico dificulta porque nem todo mundo tem como se locomover” (PM3) 

 

  

Nas falas anteriores foi possível perceber que o espaço físico se constitui como 

grande barreira, sendo acentuada pelo pouco apoio institucional. Além disso, os 

participantes trazem como grande dificuldade a cultura de formação de cada categoria 

profissional, que pela sua força pode se constituir como uma resistência ainda maior que as 

limitações de infraestrutura.  

 As questões de estrutura das duas universidades são acentuadas pelas barreiras 

culturais que se apresentaram na coleta dos dados, em dois importantes elementos: os 

diferentes perfis profissionais e a preocupação com os limites de cada profissão. Os perfis 

profissionais se apresentam, nas falas, como um aspecto que pode dificultar na adoção de 

novas estratégias ou abordagens. Alguns profissionais consideram o debate sobre o 

processo de formação salutar, enquanto outros podem considerar que a ênfase deve ser 

dada aos aspectos mais específicos, que conformam as identidades profissionais. 

 O outro aspecto é a preocupação com os limites das profissões. A estratégia de 

compartilhar processos de formação com alunos de diferentes cursos foi posta com 

preocupação em alguns momentos. Ficou evidente o receio de que as áreas entrassem nos 

campos de outras categorias profissionais. Nesse sentido, ficou clara a preocupação de que 

o trabalho em equipe deve acontecer na produção dos serviços propriamente dita, mas foi 

considerado arriscado, alunos de diferentes cursos aprendendo juntos. Essas falas 

deixaram evidentes também as relações estabelecidas entre médicos e outras categorias 

profissionais, e a viabilização dessa abordagem poderia implicar na redução do rigor 

exigido, historicamente, na formação do profissional médico. Essa realidade esteve mais 

presente no curso de medicina. As relações hierárquicas também apareceram como ponto 

vulnerável para a efetivação da proposta. 

 

“Porque de alguma maneira que um tenha conhecimento sobre outra profissão é 
enriquecedor, mas misturar eu não acho correto (...) eu não vejo proveito nisso. Ou 
um vai ter que baixar o nível ou outro vai ter que subir demais, desnecessariamente, 
então é perigoso! E no caso do serviço é totalmente o oposto! Porque medicina tem 
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uma abrangência gigantesca e nós temos que mergulhar na parte molecular do 
conhecimento, que não é necessário para outras profissões” (PM1) 
“A gente que tá numa fase difícil. O médico era o centro, historicamente isso vai 
mudar, está mudando. O discurso deles é que eles são o topo da equipe e o resto 
vem abaixo deles, seguindo uma hierarquia. Então como é que nós vamos conseguir 
mudar esse histórico, introduzir esse conceito de como trabalhar em equipe? A gente 
ensina, conversa, fala, mostra, apresenta vídeos, mostra o fruto do trabalho, mas 
quando eles esbarram na realidade a realidade é outra. As pessoas estão 
aprendendo com esses que estão com esse discurso na universidade, que quem 
manda é o médico” (PE3) 
“Aqui ou em todas as outras realidades você vai ter o pessoal que está empenhado. 
Na nossa realidade são professores relativamente novos. (...) São professores novos 
e que estão abertos ao novo, então a gente consegue discutir, mas volta e meia à 
gente pega um que tem uma formação muito mais conservadora e que acabam 
muitas vezes travando esse processo de crescimento” (PM2) 
“O que eu não concordo é que as coisas elas se misturem de uma forma, de uma 
forma que a gente não conheça o limite da outra profissão e que a gente queira fazer 
o que a gente faz sem ter tido o preparo prévio. Isso eu não concordo! Nas 
metodologias participativas, trabalhar com, nas equipes interdisciplinares, 
interdisciplinaridade entre profissionais eu acho fantástico” (PM3). 

 

 As dificuldades são agravadas, ainda, pela atuação docente, nos diferentes 

espaços de formação. A realidade tem apontado para um reduzido apoio 

institucional e as relações de amizades entre professores de diferentes cursos têm 

sido determinantes para a viabilização de algumas estratégias, mesmo que de forma 

pontual. Além disso, os desenhos curriculares ou programas dos componentes 

curriculares não têm demonstrado a intencionalidade de viabilizar momentos de 

ensino em aprendizagem comuns a diferentes cursos. 

 As expectativas e percepções dos alunos em relação a essas iniciativas 

também foram trazidas como pontos frágeis. Algumas estratégias mais 

sistematizadas, como colocadas anteriormente, acontecem no início do curso e ao 

longo do processo de formação, os alunos perdem ou desvalorizam muitos dos 

conhecimentos e valores adquiridos nesses momentos.  

 
“Para poder juntar esses alunos você teria que ter um projeto disponível, um projeto 
pedagógico em conjunto e disponibilizar um cronograma de atividades. Teria que ser 
realmente um programa específico pra isso. Eu não consigo pensar, não nesse 
momento, de que forma a gente faria isso entre enfermagem e medicina” (PM1) 
“Então o que eu identifiquei ao longo desses dez anos é que isso depende da 
postura profissional. É tanto que eu já tive colegas que se formaram junto comigo, 
mas que não tinham uma postura voltada para uma articulação maior. Hoje, pelo 
menos, nas disciplinas em que a gente trabalha a gente não tem essas discussões, 
então eu seria hipócrita em dizer” (PE1) 
“Como desvantagem eu vejo e que me parece ser possível a gente suprir isso, é o 
perfil de formação de alguns colegas. É inevitável, certo?” (PM2) 



	

 

98 

98 

“Talvez o que dificulte seja nossa própria formação que a gente não está 
acostumado, a gente não está preparado pra esse tipo de trabalho. E aí vindo toda 
uma consequência de dificuldades para os cursos, a dificuldade de integração 
desses cursos, dos profissionais” (PM3) 
“Quando eles estão ali, eles trabalham em equipe, acham importantes. Depois que 
eles saem e vão para suas especialidades, para suas disciplinas de especialidade, 
eles mudam totalmente, alguns se perdem no caminho e outros absorvem. Eles 
começam a receber novas informações de pessoas que não pensam assim, que são 
formados há muito tempo com outra visão (...) então aquele trabalho ficou perdido 
que foi construído no começo” (PE3). 

 

 As realidades dos serviços de saúde também foram citadas como 

problemáticas para a adoção da educação interprofissional. A produção dos serviços 

de saúde, que vem se efetivando de forma muito esfacelada, não está em sintonia 

com os ideais de trabalho em equipe, com base na colaboração. Na universidade, o 

tema é discutido, mas a prática é apresentada de outra forma e isso apareceu como 

gargalho. Além disso, quando as ações acontecem na realidade das comunidades, a 

violência foi trazida como aspecto que merece atenção. 

 
“A desvantagem não está ligada a proposta da disciplina. A desvantagem está na 
contextualização da instituição, da saúde que nós estamos vivendo. Condições de 
instalação das unidades, a questão da violência porque a gente trabalha com locais 
de periferia, são lugares de risco. Os pais dos alunos não gostam, os alunos veem 
com preconceito, os alunos vêm com medo e é real, existe a violência” (PE3). 
“Os professores sozinhos, sem o apoio institucional, não conseguem! Por quê? Nós 
precisamos do apoio dos preceptores, são os profissionais que estão nas unidades, 
porque são eles que trabalham junto conosco e faz a proposta ir pra frente. Com a 
sobrecarga de trabalho, não vai querer colaborar” (PE3). 

 
  

 5.2.4 Pontos Fortes para a adoção da Educação Interprofissional 

 

Por outro lado, os participantes não apresentaram apenas problemas. Algumas 

possibilidades e pontos positivos foram mencionados. Dentre eles, está o interesse dos 

professores em adotar novas possibilidades de aprendizagem. Demonstram interesse em 

executar novas ações e estratégias e isso pode representar muito, nas duas realidades 

estudadas. Mesmo diante do pouco apoio institucional, há o interesse de algumas pessoas 

em melhorar o processo de formação em saúde. 

 Além disso, o debate provocou importantes reflexões sobre a importância da 

perspectiva da educação interprofissional, para o processo de reorientação da formação em 

saúde. Os professores reconhecem a necessidade de formar os futuros profissionais mais 

aptos para o trabalho colaborativo, com melhores capacidades para estabelecer relações 
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interpessoais e interprofissionais. Os participantes chamam a atenção para a necessidade 

de amadurecer esse debate na realidade, mesmo com as dificuldades já mencionadas. 

 

“Quando a gente propõe parcerias, sempre estamos muito abertos, principalmente 
com as faculdades de serviço social e de medicina. Até agora nós não tivemos 
nenhuma dificuldade, por isso que eu acho que, se nós propusermos, também não 
haveria dificuldade (PE2) 
“Muita coisa deve partir do professor que está a frente desse processo. É muito fácil 
estabelecer hoje contato com outros departamentos. É muito fácil você ter amizade, 
parceria com o pessoal de outros departamentos. Então se houver um empenho dos 
professores facilidade a gente vai ter facilidades pra esse tipo de contato. Eu acho 
que seria possível a gente elaborar estratégias que viessem a fazer isso” (PM2) 
“Então eu acho que o mais dificulta mesmo é que a gente ainda não está preparado 
para isso, contudo se a gente acha que não existe ou se a gente não está preparado 
a gente não pensa sobre isso. Quando pensa, ninguém faz. A dificuldade do espaço 
físico vai nos distanciando. A vida hoje é muito corrida, muito louca pra cada um e as 
coisas vão ficando como estão” (PM3). 

 

  

5.3 Questionários 

 

Para esta fase foram distribuídos 447 questionários, face a face, para os 

estudantes de enfermagem e medicina, de ambas as universidades, e foram obtidos 

435 respondidos, o que implica num percentual de 97,31% de respostas válidas para 

a pesquisa, sendo considerada uma boa taxa de respondentes. Para a distribuição 

dos questionários também foi observada a necessidade de ter representação da 

população de estudantes da primeira metade e da segunda metade dos cursos de 

graduação estudados. 

Os dados serão apresentados de acordo com as sub-escalas, tendo em vista 

que cada uma delas permite análises diferenciadas quanto às percepções dos 

estudantes sobre comunicação, relações e interações interpessoais, valores e 

atitudes, em torno do trabalho colaborativo.  
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5.3.1 Caracterização, frequência e distribuição das respostas nos domínios 

em análise 

 

Em relação à caracterização dos respondentes, houve predominância do 

sexo feminino e de estudantes da UFRN. Houve uma distribuição mais equilibrada 

em relação aos cursos de graduação, com moderada predominância do curso de 

medicina. Em relação às universidades, a UFRN, por ter um número maior de 

alunos, está representada no estudo também com a maioria dos dados analisados. 

A média de idade, em anos, dos participantes foi de 21,83 (Desvio Padrão de 3,75). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Distribuição da amostra, por sexo. 
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Figura 02: Distribuição da amostra, por Curso de Graduação 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 03: Distribuição da amostra, por universidade pesquisada 
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O questionário utilizado é dividido em quatro sub-escalas. A primeira escala, 

de comunicação e trabalho em equipe é constituída por nove afirmativas, com quatro 

opções de respostas. As respostas podem ser classificadas em positivo, neutro e 

negativo, de acordo com a somatória das respostas. Assim, os dados serão 

apresentados, tanto como dados categóricos ordinais, como quantitativas discretas. 

 Na primeira sub-escala, é possível perceber, nas questões relacionadas às 

percepções positivas sobre a comunicação no trabalho em equipe, que houve mais 

distribuição para a concordância. As questões relacionadas à comunicação com os 

usuários e ao trabalho em equipe apresentaram maior frequência de respostas 

positivas. 

 

Tabela 03: Distribuição das respostas para Comunicação e Trabalho em Equipe  

Comunicação e Trabalho em Equipe Aceitação Rejeição 
Afirmações n (%) n (%) 

Sentir-se à vontade justificando 
recomendações/aconselhamento face-
a-face com pessoas idosas 

419 (96,9) 13(3,1) 

Sentir-se à vontade explicando um 
problema para as pessoas que não 
estão familiarizadas com o tema. 

397 (91,5) 37 (8,5) 

Tem dificuldade para adaptar o estilo de 
comunicação (oral e escrita) para 
situações e públicos específicos 

166 (38,2) 268 (61,8) 

Prefere ficar quieto quando outras 
pessoas em um grupo expressam 
opiniões que não concorda 

159 (36,7) 274 (63,3) 

Sente-se à vontade para trabalhar em 
grupo 406 (93,6) 28 (6,4) 

Sente-se desconfortável apresentando 
opiniões pessoais em grupo 127 (29,5) 304 (70,5) 

Sente-se desconfortável assumindo a 
liderança em um grupo 143 (33,4) 285 (66,6) 

Sente-se capaz de estar rapidamente 
envolvido em novas equipes e grupos 335 (77,7) 96 (22,3) 
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Fica a vontade para expressar opiniões 
em grupo, mesmo quando sabe que 
outras pessoas não concordam com 
elas 

295 (68) 139 (32) 

Fonte: Questionário aplicados junto aos alunos 

 

Na segunda sub-escala, os resultados apontaram para maior predominância 

de percepções positivas sobre a aprendizagem interprofissional. Apenas a afirmação 

que foi apresentada aos alunos, com valores referentes ao nível de concordância 

invertidos, obteve maior frequência de respostas negativas, o que implica num bom 

resultado. De uma forma geral, alunos entendem a importância de momentos 

compartilhados de aprendizagem e se mostram abertos às possibilidades de 

vivência desses momentos.  

 

Tabela 04: Frequência e Distribuição das respostas para Aprendizagem 

Interprofissional 

Aprendizagem Interprofissional Aceitação Rejeição 
Afirmações n (%) n (%) 

As habilidades de comunicação 
com os pacientes/clientes seria 
melhorada através da 
aprendizagem com alunos de 
outras profissões de saúde. 

303 (69,7) 41(9,4) 

As habilidades  de comunicação 
com outros profissionais de 
saúde seria melhorada através 
da aprendizagem com alunos de 
outras profissões de saúde. 

355 (81,8) 22 (4,6) 

Prefere aprender só com colegas 
de profissão. 25 (5,8) 359 (82,6) 

Aprender com os alunos de 
outras profissões de saúde é 
indicada para facilitar futuras 
relações profissionais de 
trabalho. 

404 (93,9) 7 (1,7) 

Aprender com os alunos de 
outras profissões de saúde seria 

356 (81,8) 35 (8) 



	

 

104 

104 

mais vantajoso para melhorar as 
habilidades de trabalho em 
equipe do que aprender só com 
os colegas de profissão 

A aprendizagem colaborativa 
seria uma experiência positiva de 
aprendizagem para todos os 
estudantes de saúde. 

403 (92,8) 6 (1,4) 

Aprender com os alunos de 
outras profissões de saúde pode 
ajudar a superar os estereótipos 
que existem sobre as diversas 
profissões. 

396 (91,3) 11 (2,5) 

Gostaria de aproveitar a 
oportunidade de aprender com os 
alunos de outras profissões de 
saúde. 

372 (85,7) 11 (2,3) 

Aprender com os alunos de 
outras profissões de saúde ajuda 
a melhorar o serviço para o 
paciente/cliente. 

219 (86,6) 19 (4,3) 

 Fonte: Questionários aplicados aos alunos 

 

A terceira sub-escala se refere às percepções dos alunos acerca das 

interações que se estabelecem entre os diferentes profissionais de saúde. Permite 

que alunos situem suas percepções sobre as relações que se estabelecem entre os 

diferentes profissionais, diferenças de status, legitimadas e incorporadas, entre as 

profissões, bem como a conformação de relações hierárquicas que podem trazer 

implicações importantes nas interações e comunicações dos profissionais, no 

trabalho em saúde. 

Nesta parte do questionário, a maioria das afirmações se refere às 

percepções negativas, sobre as interações interprofissionais. Por isso, quanto menor 

o valor, mais negativas são as percepções dos alunos sobre o tema das assertivas e 

quanto maior o valor assinalado, melhor são as percepções, diferente das 

afirmativas que relatam relações mais positivas, onde a lógica é inversa. Algumas 

questões chamaram a atenção pela frequência de respostas neutras, que pode ter 
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diferentes interpretações: ser uma questão nevrálgica, preferindo não demonstrar 

suas percepções, ou até se constituir numa assertiva pouco relevante para a 

realidade do aluno. 

Foi possível visualizar que os alunos têm uma visão muito negativa das 

interações entre diferentes profissionais de saúde. A maioria dos estudantes 

considera que as diversas categorias profissionais veem as demais com uma 

percepção estereotipada, o que pode implicar na pouca aproximação ou debate 

sobre as profissões, em momentos coletivos de trabalho ou de formação. Percebem 

a existência da hierarquia, a defesa de interesses específicos das categorias, pouco 

respeito entre os diferentes atores da equipe de saúde, limitações na comunicação, 

percebem relações desiguais e pouca colaboração entre os profissionais de saúde, 

conforme detalhado na Tabela 05 

 

Tabela 05: Distribuição e frequência das respostas sobre a Interação 

Interprofissional.  

Interação Interprofissional Aceitação Rejeição 
Afirmações n (%) n (%) 

Diferentes profissionais de saúde 
têm visões estereotipadas entre 
si. 

386 (90,2) 8 (1,8) 

O canal de comunicação entre 
todos os membros das profissões 
de saúde está aberto. 

58 (13,5) 273 (64) 

Existe uma hierarquia de status 
nos serviços de saúde que afeta 
as relações entre os 
profissionais. 

354 (82,9) 41 (7,3) 

Diferentes profissionais de saúde 
são tendenciosos em seus 
pontos de vista em relação ao do 
outro. 

367 (86,2) 14 (3,3) 

Todos os membros das 
profissões de saúde têm igual 
respeito por cada área 

25 (5,8) 357 (83) 
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É fácil se comunicar abertamente 
com pessoas de outras áreas da 
saúde. 

59 (13,9) 263 (61,7) 

Nem todas as relações entre os 
profissionais de saúde são 
iguais. 

394 (91,8) 22 (5,1) 

Os profissionais de saúde nem 
sempre se comunicam 
abertamente um com o outro. 

408 (95,1) 14 (3,3) 

Diferentes profissionais de saúde 
não são sempre cooperativos 
uns com os outros. 

398 (92,8) 12 (2,8) 

Fonte: Questionário Aplicado aos Alunos 

 

A quarta e última sub-escala apresentou resultados mais positivos e se refere 

à abertura dos participantes para o relacionamento com estudantes e profissionais 

de outras profissões. De uma maneira geral os participantes se apresentam aptos a 

trabalharem com outros profissionais. Posicionam-se satisfatoriamente, em valores, 

habilidades e atitudes, referentes ao respeito, confiança e compreensão de papeis 

satisfatoriamente. O que chama atenção nessa sub-escala é que os alunos se 

apresentam dispostos a respeitar alunos e profissionais de outras categorias, mas 

em relação a se sentirem respeitados, demonstram percepção predominantemente 

neutra e negativa.  

 

Tabela 06: Distribuição e frequência das respostas sobre as Relações 

Interprofissionais 

Relações Interprofissionais Aceitação Rejeição 
Afirmações n (%) n (%) 

Tem relação de igualdade com os 
colegas de minha própria área 
profissional. 

348 (81,1) 33 (7,7) 

Confia nas relações com os 
colegas da mesma área 

304 (70,9) 35 (8,1) 
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profissional. 

Tem boa compreensão dos 
papéis dos diferentes 
profissionais de saúde. 

352 (82,2) 35 (8,2) 

Confia nos relacionamentos com 
as pessoas de outras profissões 
da saúde. 

268 (62,5) 33 (7,7) 

Está confortável trabalhando com 
pessoas de outras profissões da 
saúde. 

328 (76,9) 19 (4,4) 

Sente-se respeitado pelas 
pessoas de outras profissões da 
saúde. 

150 (35,1) 150 (34,9) 

Tem confiança quando trabalha 
com outras profissões da saúde. 41 (9,6) 284 (66,2) 

Está confortável trabalhando com 
pessoas da mesma categoria 
profissional 

313 (72,9) 17 (4) 

Fonte: Questionário aplicado juntos aos alunos 

 

Os dados dos questionários também foram consolidados pela somatória 

obtida em cada domínio a fim de visualizar os valores e comparar com os escores 

do instrumento. Assim, a distribuição das respostas também permitiu identificar a 

abertura dos participantes para as habilidades, valores e atitudes contidas no 

questionário, em relação às características da amostra da pesquisa, como sexo, 

fase da formação em que se encontra o curso de graduação e universidade. 

Não é propósito da pesquisa estabelecer diferenças entre as respostas, em 

relação à variáveis independentes,  como forma de ranquear as duas universidades. 

A opção de observar a frequência em relação a algumas características foi para se 

ter uma visão mais detalhada da realidade como um todo. Como já mencionado, o 

questionário foi elaborado para analisar que resultados menores, da soma das 

respostas, são interpretados como resultados positivos. As afirmativas que 

apresentaram opções de respostas invertidas – quanto maior melhor – foram 
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recodificadas para garantir aderência com os escores, estabelecidos pelo 

instrumento. Assim, as médias, a seguir, foram analisadas, a partir da compreensão 

de quanto menor a média, melhor é a percepção dos participantes sobre as 

assertivas. 

Em relação ao sexo dos participantes, os participantes do sexo feminino 

apresentam escores mais positivos em três, dos quatro domínios, como pode ser 

observado na Tabela 07:  

 

 Tabela 07: Média dos escores dos questionários, por domínios, segundo sexo 

Variáveis Escores 

Sexo 
Masculino  Feminino 

n Média 
(Desvio 
Padrão) 

n Média 
(Desvio 
Padrão) 

Comunicação e 
Trabalho em 
Equipe 

Positivo = 9-20 
Neutro = 21-25 

Negativo = 26-36 
137 18,71(3,10) 275 18,12(3,26) 

Aprendizagem 
Interprofissional 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
145 17,15 (6,11) 282 15,04 (4,77) 

Interações 
Interprofissionais 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
143 35,65 (4,10) 274 38,80 (3,57) 

Relações 
Interprofissionais 

Positivo = 8-20 
Neutro = 21-27 

Negativo = 28-40 
137 18,71 (3,10) 275 18,12 (3,26) 

Fonte: Dados obtidos pela aplicação dos questionários 

  

No que se refere às fases do processo de formação, optou-se por fazer a 

distribuição, por curso de graduação. Quanto ao curso de enfermagem, as respostas 

são mais positivas para os participantes da fase final, com exceção da percepção 

sobre as interações interprofissionais. É importante salientar que, independente do 

período, as percepções são negativas para o domínio interações interprofissionais, 

de acordo com a Tabela 08. 
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Tabela 08: Escores dos questionários, por domínios, segundo fases do Curso de 

Enfermagem 

Variáveis Escores 

Fase do Curso 
Inicial  Final 

n Média 
(Desvio 
Padrão) 

n Média(Desvio 
Padrão) 

Comunicação e 
Trabalho em 
Equipe 

Positivo = 9-20 
Neutro = 21-25 

Negativo = 26-36 
97 18,02(3,29) 92 16,76(2,82) 

Aprendizagem 
Interprofissional 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
100 14,73(4,21) 96 13,88(4,02) 

Interações 
Interprofissionais 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
99 36,66(3,21) 96 37,52(3,24) 

Relações 
Interprofissionais 

Positivo = 8-20 
Neutro = 21-27 

Negativo = 28-40 
97 18,02(3,29) 92 16,76(2,82) 

Fonte: Dados obtidos pela aplicação dos questionários 

  

No que se refere aos estudantes de medicina, foi possível perceber um 

cenário diferente. Para o domínio da aprendizagem interprofissional, os participantes 

da fase final do curso apresentaram médias maiores (menos positivas), embora 

todas as médias estejam inseridas no escore positivo, estabelecido pelo 

questionário. Como apresentado anteriormente, o curso de enfermagem apresenta, 

para esse domínio, cenário inverso. Nos demais domínios, as menores médias (mais 

positivas), foram apresentadas pelos participantes da fase final do curso. Assim 

como na Tabela 08, as médias para a interação interprofissional chamam a atenção 

por se inserirem no escore negativo e na distribuição por período do curso, a média 

dos participantes da fase final é menor (ver Tabela 09). 
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Tabela 09: Escores dos questionários, por domínios segundo, fases do Curso de 

Medicina. 

Variáveis Escores 

Fase do Curso 
Inicial  Final 

n Média 
(Desvio 
Padrão) 

n Média(Desvio 
Padrão) 

Comunicação e 
Trabalho em 
Equipe 

Positivo = 9-20 
Neutro = 21-25 

Negativo = 26-36 
148 19,35(3,17) 75 18,57(2,91) 

Aprendizagem 
Interprofissional 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
154 16,36(5,87) 77 18,25(5,92) 

Interações 
Interprofissionais 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
147 35,93(3,83) 75 35,60(4,69) 

Reações 
Interprofissionais 

Positivo = 8-20 
Neutro = 21-27 

Negativo = 28-40 
148 19,35(3,17) 75 18,57(2,91) 

Fonte: Dados obtidos pela aplicação dos questionários 

 

Quando comparados os escores, por curso de graduação, Enfermagem 

obteve escores mais positivos em três, dos quatro domínios. Ambos os cursos 

apresentaram médias negativas para as interações interprofissionais, porém, 

enfermagem apresenta percepções mais pessimistas, representado por médias 

maiores, conforme mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10: Escores dos questionários, por domínios, segundo cursos de graduação 

Variáveis Escores 

Fase do Curso 
Enfermagem  Medicina 

n Média 
(Desvio 
Padrão) 

n Média(Desvio 
Padrão) 

Comunicação e 
Trabalho em 
Equipe 

Positivo = 9-20 
Neutro = 21-25 

Negativo = 26-36 
189 17,40(3,12) 223 19,09(3,10) 

Aprendizagem 
Interprofissional 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
196 14,31(4,13) 231 16,99(5,94) 

Interações 
Interprofissionais 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 195 37,08(3,25) 222 35,81(4,13) 
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Negativo = 32-45 

Reações 
Interprofissionais 

Positivo = 8-20 
Neutro = 21-27 

Negativo = 28-40 
189 17,40(3,12) 223 19,09(3,10) 

Fonte: Dados obtidos pela aplicação dos questionários 

 Na distribuição em relação às duas universidades, ambas apresentam 

escores positivos para três domínios, mas a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte obteve resultados mais satisfatórios, conforme demonstrado na Tabela 11. 

Em relação ao domínio das interações interprofissionais, as duas universidades 

apresentaram escores negativos, com pouca diferença entre as mesmas, se 

apresentando como o aspecto mais problemático do questionário, em todos os 

cenários.  

Tabela 11: Escores dos questionários por domínios segundo universidades 

Variáveis 

Escores Fase do Curso 
 UERN  UFRN 
 n Média 

(Desvio 
Padrão) 

n Média(Desvio 
Padrão) 

Comunicação e 
Trabalho em 
Equipe 

Positivo = 9-20 
Neutro = 21-25 

Negativo = 26-36 
111 18,05(3,11) 301 18,41(3,26) 

Aprendizagem 
Interprofissional 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
117 15,36(5,72) 310 15,91(5,21) 

Interações 
Interprofissionais 

Positivo = 9-22 
Neutro = 23-31 

Negativo = 32-45 
119 36,30(4,19) 298 36,45(3,63) 

Reações 
Interprofissionais 

Positivo = 8-20 
Neutro = 21-27 

Negativo = 28-40 
111 18,05(3,11) 301 18,41(3,26) 

Fonte: Dados obtidos pela aplicação dos questionários 

  

Pela natureza da pesquisa, optou-se por não apresentar a existência de 

diferença significativa entre suas. Levando em consideração os objetivos da 

pesquisa, a perspectiva descritiva dos dados consegue demonstrar a percepção dos 

alunos, sobre as problemáticas chaves do estudo. 
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  6 DISCUSSÃO 

 

A condução dos grupos focais, das entrevistas e dos questionários permitiu 

que o debate sobre educação interprofissional partisse da reflexão sobre a realidade 

do trabalho em equipe, das relações estabelecidas entre os diferentes profissionais 

e sobre os elementos que se interpõem na dinâmica do trabalho em saúde. Da 

mesma forma, trazem importantes elementos do processo de formação, 

possibilitando explorar o uso da educação interprofissional, como estratégia para 

superar as limitações dos profissionais, para o trabalho colaborativo. 

Nesse sentido, a discussão seguirá essa sequência: a realidade do trabalho 

na equipe interprofissional, sob a ótima do trabalho colaborativo e educação 

interprofissional, assegurando uma discussão coerente com os propósitos da 

pesquisa e construindo reflexões relevantes frente aos desafios impostos ao 

processo de formação.  

Também será apresentada uma exposição breve da abordagem sociológica 

útil para o fortalecimento da discussão. A literatura tem demonstrado o crescente 

interesse em torno da EIP, refletido pelo grande número de pesquisas nessa área, 

mas ao mesmo tempo é observado que os estudos apresentam certas limitações na 

adoção de abordagens sociológicas, capazes de elucidar a reflexão acerca da 

natureza das relações estabelecidas no trabalho em saúde, que tem profundas 

implicações na educação interprofissional e no trabalho colaborativo(158, 159). Não é 

propósito debater esta abordagem sociológica em profundidade, mas entender suas 

ideias centrais e sua contribuição para o estudo. 

 
6.1 A Sociologia das Profissões e sua contribuição ao debate sobre 
Educação Interprofissional 
 
A revolução industrial impôs à sociedade uma nova forma de organização do 

trabalho, sob a égide da produtividade exigida pelo mercado. Nessa perspectiva, a 

sociedade passa a ser organizada, a partir da intervenção do homem, através do 

trabalho, dividido socialmente. Neste cenário, surgem esforços no sentido de 

delimitar limites profissionais muito claros, como forma de assegurar essa divisão e 

organização social(160). 
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Assim, a Sociologia das Profissões tem importantes contribuições para se 

compreender as definições de profissão e de profissionalismo, oferecendo 

importantes subsídios teóricos para a compreensão dos papéis profissionais, do 

Estado e das organizações profissionais. A Sociologia das Profissões não é um 

debate atual, mas teóricos norte–americanos e europeus retomaram o debate, 

procurando superar a mera compreensão funcionalista das profissões(161). Autores 

como Freidson(162), Abbott(163) e Larson(164) deram importantes contribuições para a 

construção das ideias principais da sociologia das profissões. No Brasil, é possível 

mencionar como importantes colaboradores, Machado(165), Barbosa(166) e Bonelli(167). 

Freidson, que se configura como um dos maiores teóricos na sociologia das 

profissões apresenta algumas ideias centrais importantes. Define profissão enquanto 

ocupação que exige um corpo de conhecimentos necessários para sua execução. 

São esses conhecimentos que agregam reconhecimento social à profissão. O 

conjunto de conhecimentos necessários para o exercício profissional apresenta uma 

utilidade reconhecida por todos os elementos da dinâmica social(168, 169).  

As profissões são reconhecidas oficialmente pelo arcabouço de 

conhecimentos capazes de conferir diferenciação em relação a outras ocupações. A 

especialização aparece, assim, como o conjunto de conhecimentos e habilidades 

requerido para o exercício profissional. A profissão é uma ocupação como as 

demais, mas se diferencia exatamente pelos seus conhecimentos específicos, que 

por sua vez, assegura diferenciação de outras profissões. No entanto, essa 

especialização, ou diferenciação, não é algo rigidamente estabelecido. Ela varia, de 

acordo com a relevância social que lhe é atribuída, nos diferentes momentos 

históricos. Assim, tão importante quanto os conhecimentos que fornecem elementos 

para a configuração das especificidades profissionais é a relevância que as 

profissões adquirem no contexto social(170). 

É no campo da busca das especificidades que se estabelece o debate sobre 

profissionalismo, como forma de organizar a divisão social. O profissionalismo é o 

processo onde as profissões se organizam em torno da reivindicação de suas 

especificidades, expressas pelas competências, obtidas pelo campo de 

conhecimentos, que lhes confere identidades, respaldadas pela importância de 

serem funções para a sociedade. O profissionalismo constrói instrumentos para 

assegurar o direito de exclusividade naquele campo de atuação, respaldado pelos 
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processos de formação e pelas intervenções do Estado. O reconhecimento dessas 

especificidades, pela sociedade, legitima e agrega status e poder às profissões.  

Na teoria de Freidson, o conhecimento aparece como elemento central, na 

medida em que permite a diferenciação entre ocupações e profissões. Assim, a 

educação profissional também aparece como importante ferramenta de construção 

das identidades profissionais, e consequentemente dos limites definidos para elas. A 

literatura tem apontado que a formação incorpora não somente os conhecimentos 

das áreas profissionais, mas constrói também comportamentos e valores 

compatíveis com o papel social das profissões(171, 172).  

A partir dessas assertivas o autor discute o controle exercido pelo 

profissionalismo, no sentido de controlar o mercado e o acesso à educação 

profissional. Essa estratégia permite que as categorias profissionais deem 

sustentabilidade à sua valorização e reconhecimento. Esse controle acontece por 

várias frentes: por um lado o profissional que, na relação com a sociedade, cria uma 

relação de dependência; as instituições de representação das categorias que 

estabelecem limites legais das profissões; e os intelectuais que constroem o 

arcabouço teórico de sustentação dos elementos anteriores(165, 173).   

Assim, a educação assume importância central por ser considerada 

ferramenta para a conquista de poder, prestígio e renda. Neste sentido, Larson traz 

contribuições relevantes. O poder e prestígio das profissões assumem aderência 

com a lógica econômica e o controle de mercado é explicado para que as profissões 

forneçam elementos para se tornarem indispensáveis. Assim, o status e o poder, 

assumidos pelos grupos profissionais, reproduzem características das 

desigualdades gerais da sociedade. A autora chama a atenção para o papel do 

Estado, através da burocracia, para a legitimação desse pensamento(165). Porém, em 

anos recentes, o Estado tem feito intervenções mais frequentes como forma de 

assegurar alguns objetivos, econômicos ou políticos, e comprometido o controle que 

as profissões exercem sobre seus limites profissionais(174).  

Abbott, por sua vez, traz importantes contribuições quando critica o estudo 

das profissões, de forma isolada. O autor critica as perspectivas funcionalistas e 

defende que o estudo das profissões deve partir da compreensão de que há 

conflitos entre os grupos profissionais, embora defendendo que estes grupos fazem 

parte de um sistema maior e que mantêm uma relação de interdependência. Essa 

disputa acontece como forma de assegurar o que ele definiu como jurisdição e deve 
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dar atenção à competição que existe entre as profissões, entendendo que diversos 

grupos profissionais buscam garantir o que ele definiu como jurisdição, que seria a 

relação entre a profissão e sua prática profissional. Nessa perspectiva, nenhuma 

profissão domina todas as jurisdições, nem várias profissões dominam uma única 

jurisdição, o que fortalece os laços de interdependência entre as mesmas(175).  

Neste sentido, a Sociologia das Profissões se apresenta como importante 

abordagem sociológica para que se possa compreender como as categorias 

profissionais agem no sentido de caracterizar e normatizar as atuações das 

diferentes categorias profissionais. Debater a Sociologia das Profissões, no âmbito 

da educação interprofissional e do trabalho colaborativo é desafiador, na medida em 

que permite compreender a natureza das relações estabelecidas nas relações e 

interações interprofissionais.  

Embora se reconheça a necessidade de estabelecer limites às profissões, o 

cenário atual, de grandes e importantes transformações, demanda um novo 

profissionalismo onde os profissionais estejam abertos ao trabalho em equipe e 

estejam comprometidos com o fortalecimento dos sistemas de saúde, bem como, 

também sejam capazes de estabelecer novas relações entre os usuários dos 

serviços de saúde(176).  

Nesse sentido, a educação interprofissional tem fundamental importância, na 

medida em que deve estimular, no processo de formação, atitudes e valores 

relacionados ao respeito e o reconhecimento da importância de cada profissional, na 

complexa rede de produção dos serviços de saúde, sem negligenciar a construção 

de conhecimentos específicos e das identidades profissionais. Esse novo 

profissionalismo impõe a necessidade de dar centralidade às necessidades dos 

usuários e, assim, viabilizar ações em saúde, mais resolutivas(177, 178). 

 

6.2 A realidade do Trabalho em Equipe: desafios para a efetivação da 
colaboração 

 

É incoerente pensar o trabalho em saúde que não seja coletivo e 

colaborativo. No entanto, há uma naturalização das práticas individualizadas, dos 

diferentes profissionais de saúde, havendo um esquecimento do papel de cada 

profissional, na dinâmica de produção dos serviços de saúde(179). A inquietação em 
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torno dessa problemática tem ganhado força nas ultimas décadas, a fim de 

compreender ou explicar as lacunas existentes e que impedem melhores relações 

entre os profissionais de saúde, para efetivação do trabalho em equipe. A realidade 

trazida pela pesquisa aponta para a necessidade de reflexão sobre os muitos 

elementos que vem comprometendo a colaboração no trabalho em saúde(3). 

Tomando a educação interprofissional como mote para a discussão, o 

trabalho colaborativo em equipes de saúde se apresenta como fundamental diante 

de problemas complexos e de difíceis resoluções(5). Assim, o trabalho em equipe, 

com interações fundadas na colaboração, tem sua importância num cenário 

marcado por processos de formações que enfatizam demasiadamente a capacidade 

técnica e as competências específicas, marginalizando outras habilidades, valores e 

atitudes necessárias para o fortalecimento dessa perspectiva(180).  

Em ambas as realidades estudadas, foi possível perceber que os sujeitos da 

pesquisa demonstram maturidade na discussão sobre a importância do trabalho em 

equipe, como forma de assegurar a atenção integral ao usuário(181). O entendimento 

dos participantes demonstra a aproximação com a literatura em torno dos benefícios 

e necessidade de trabalho em equipe, embora haja uma variedade de definições 

para o trabalho em equipe.  O trabalho em equipe é relevante, em vários aspectos, 

para atender às necessidades de saúde, em tempos atuais(182).  

Existem muitas definições diferentes de equipes. As falas dos alunos e 

professores se aproximam da compreensão consensual de que as equipes possuem 

um número pequeno de membros, com a combinação de habilidades e 

competências, em torno de um propósito, com metas de desempenho alcançáveis, 

pelos quais são coletivamente responsáveis. Os membros da equipe comunicam-se 

regularmente, resolvem problemas, tomam decisões e gerenciam conflitos(14). 

Discussões importantes sobre o trabalho em equipe sugerem um trabalho 

onde há comunicação em torno de um objetivo comum, demonstrando a coerência 

do pensamento dos participantes com o movimento em torno da produção de 

conhecimento, que possa sustentar as mudanças, tanto na realidade da educação, 

como da produção dos serviços de saúde(3).  

No entanto, foi possível perceber que a ideia dominante é que o trabalho em 

equipe permite a troca de conhecimento, sendo pensamento mais presente nos 
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alunos de fases iniciais da graduação. Não se pode negar a relevância da troca de 

conhecimentos no trabalho em equipe, mas é preciso compreender que essa troca 

deve estar centrada numa atenção à saúde de forma mais ampla, com o escopo de 

atender às necessidades sociais e de saúde. É importante superar a compreensão 

de que a interação entre os diferentes sujeitos que compõem a equipe de saúde 

permite apenas a acumulação de conhecimentos para ampliar as competências 

individuais. A troca de conhecimentos é possível e importante no trabalho em 

equipe, mas não pode ser vista como objetivo principal das relações e interações 

interprofissionais. 

A essência desse trabalho, numa perspectiva colaborativa, coloca o usuário 

dos serviços, e suas necessidades, como central no processo de produção dos 

serviços de saúde. A realidade descrita pelos participantes expõe importantes 

problemas, na medida em que a negociação é aspecto importante do trabalho em 

saúde. Neste cenário, o usuário deixa o seu papel central e assume o status de 

mero objeto de intervenção, com fortes implicações para a sua segurança e com 

comprometimento para a integralidade da atenção. A complexidade e a natureza dos 

problemas e necessidades dos usuários sugere a necessidade de 

complementariedade, a partir da comunicação, para compartilhar experiências e 

conhecimentos, capazes de orientar a tomada de decisões, para o enfrentamento 

dos problemas apresentados (12).  

Estas ponderações são importantes, a partir da necessidade de superar a 

ideia de trabalho em equipe como a mera compreensão da união de diferentes 

profissionais, em um mesmo espaço físico, destacando as habilidades individuais, 

sem a preocupação com a construção de valores e atitudes para o exercício do 

trabalho colaborativo(183).  

Pesquisas recentes apontam para a importância do trabalho em equipe na 

perspectiva de colaboração, a fim de garantir a segurança do paciente, a partir da 

centralidade de suas necessidades(5, 20). O debate sobre a troca de conhecimento 

tem sua relevância, na medida em que não é apenas a busca de melhoria das 

competências individuais, mas se constitui como importante tentativa de melhorar as 

habilidades de trabalho em equipe, com o objetivo de atender às necessidades dos 

indivíduos. 
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O movimento em torno da necessidade do trabalho colaborativo surge como 

um esforço para melhorar as relações de trabalho entre os diferentes profissionais 

que têm apresentado melhores resultados para o usuário, para o sistema de saúde e 

para os próprios profissionais.  O diálogo é reconhecido como uma ferramenta útil na 

condução das diferenças e especificidades profissionais(1), porém, foi um aspecto 

pouco discutido pelos participantes. Em poucos momentos, alunos e professores 

reiteraram a importância para a articulação entre os membros, em torno de um 

objetivo em comum. Esta compreensão surgiu de forma mais evidente nas falas de 

alunos da fase final dos cursos, como uma estratégia capaz de superar as limitações 

vivenciadas por eles ao longo do processo de formação. 

Este debate é fundamental para a reflexão sobre instrumentos que sejam 

capazes de viabilizar a interação entre profissionais com diferentes visões de 

mundo, na equipe de saúde. A articulação, trazida pelos alunos, envolve a 

necessidade de criar um espaço onde as diferenças se convergem para a 

intervenção e não um elemento que dificulte a produção de serviços de saúde, 

evidenciando o desafio de trabalhar em equipe, na perspectiva de colaboração: a 

necessidade de equilibrar as diferenças e superar os conflitos de pontos de vista e 

opiniões dos diferentes membros da equipe. É normal a existência de diferentes 

visões de mundo e que conflitos surjam, naturalmente, no trabalho em equipe e 

saber contorná-los tem sido objeto de reflexões, a fim de permitir a colaboração 

efetiva entre seus membros(181).  

É necessário ter clareza, neste debate, da existência de especificidades de 

cada profissão. É incoerente imaginar o trabalho em equipe, em uma abordagem 

colaborativa, onde não haja diferenças entre formas de fazer e pensar dos 

profissionais. Cada profissional tem um papel na equipe de saúde, e para que bons 

resultados possam ser vistos, é essencial que essas estejam articuladas para a 

obtenção de melhores resultados(184).  

Participantes de ambas as realidades estudadas apresentam maturidade no 

debate sobre a importância do trabalho em equipe, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, apresentando importantes elementos de discussão das diretrizes do trabalho 

colaborativo, e trouxeram importantes elementos que se interpõem no processo e 

que se configuram como barreiras para a colaboração do trabalho em saúde. 
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As relações hierárquicas foram mencionadas como um desses aspectos, 

constituindo-se como um ponto de reflexão relevante para a superação de barreiras 

à educação interprofissional e trabalho colaborativo. Colocar em evidência a 

hierarquia histórica que existe no trabalho em saúde, aparece como proposta contra-

hegemônica que vai contra a situação confortável, imposta pelas relações de 

superioridade/inferioridade entre os profissionais(185). A partir desse ponto de vista, 

não pode haver superposição de profissionais, mas a necessária articulação de 

conhecimentos e práticas que são subordinadas às necessidades de saúde, 

individual ou coletiva. 

A lógica de organização das instituições de saúde tem, historicamente, 

contribuído para o estabelecimento de relações hierárquicas, tanto no que se refere 

às áreas como de seus profissionais. O hospital, por exemplo, se configura como 

espaço de forte divisão do trabalho e que legitima áreas tidas como prioritárias, com 

maior valorização, e seus profissionais incorporam, dentro da instituição, a 

importância atribuída aos diferentes serviços(186). Para ampliar a discussão, Arendt 

traz importante colaboração no entendimento das relações de poder, naturalizadas 

pela organização das instituições, pelas diferenças de gênero e por diferentes 

profissionais e que acabam por reproduzir a diferença de classes, que é incorporada 

ao longo da história, pelos diversos profissionais de saúde (187).    

Esses e outros aspectos fazem com que a lógica atual da produção dos 

serviços se configure como barreira, para a efetivação da colaboração no trabalho 

em equipe. Embora o debate sobre a necessidade de (re)situar a equipe de saúde 

diante das importantes transformações sociais e econômicas tenha assumido 

grandes dimensões, a lógica de mercado que permeia a produção dos serviços de 

saúde compromete o olhar mais atento sobre as necessidades de saúde, bem como 

a reorganização das relações estabelecidas entre os diferentes profissionais(188). 

Na realidade do Sistema Único de Saúde, a alta demanda por serviços de 

saúde tem sido apontada como um dos fatores determinantes para a configuração 

atual do trabalho em saúde, marcada pela acentuada divisão do trabalho, 

evidenciando incongruências entre o projeto de saúde e sociedade, inicialmente 

pensado, e o que está em execução. Grandes movimentos sociais optaram por um 

modelo de atenção à saúde, fundado na compreensão de saúde como um produto 
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social, apontando importantes desafios para a forma de organização dos serviços(189, 

190).  

No entanto, as práticas de saúde reproduzem a lógica de procedimentos 

individuais, produzindo, por um lado a expansão da demanda por esses serviços e 

por outro, respostas limitadas a problemas que surgiram dentro das transformações 

sociais e econômicas. O produto dessa inconsistência é a grande sobrecarga dos 

profissionais de saúde, comprometendo a atuação profissional; precarização do 

trabalho em saúde, com dificuldades no estabelecimento de vínculos e 

comprometimento(191). 

Este contexto incorpora outros aspectos que têm contribuído para que os 

profissionais de saúde tenham limitada responsabilidade social, o que permite 

afirmar que o grande problema, nos tempos atuais, em relação aos perfis 

profissionais, não está na qualificação técnica, mas sim no frágil compromisso ou 

consciência dos problemas sociais, com pouca capacidade de reflexão da realidade 

em que se insere, constituindo-se como um processo de robotização dos sujeitos 

que deveriam ser atores dos processos de transformação(192).  

Nesse sentido, reconhece-se a existência de uma crise dos profissionais de 

saúde e nações em torno do mundo estão debatendo a necessidade de fortalecer 

estratégias capazes de viabilizar profissionais de saúde mais comprometidos com o 

fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde, com distribuição adequada da força 

de trabalho em saúde e com capacidade de reconhecer a necessidade da 

colaboração como elemento fundamental, para o enfrentamento dos problemas 

apresentados pelas transformações na sociedade atual(16).  

 

 
6.3 A Educação Interprofissional e a reorientação da formação 
profissional em saúde: aspectos das realidades estudadas 

 

 Pensar a reorientação da formação profissional exige um exercício de 

reflexão sobre a realidade dos serviços de saúde. Produções teóricas importantes 

chamam a atenção para que a reforma dos sistemas de saúde aconteça em paralelo 

com reformas no ensino dos profissionais de saúde e aponta como áreas críticas, a 

formação na perspectiva interprofissional e a aproximação entre formação e serviços 
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de saúde, além de transformações em elementos estratégicos do processo de 

ensino e aprendizagem, no intuito de superar o modelo tradicional de formação na 

área da saúde(193, 194).  

Partindo dessa premissa e olhando atentamente para a realidade brasileira é 

possível visualizar importantes iniciativas em torno do processo de reorientação da 

formação dos profissionais de saúde. As transformações alcançadas até aqui são 

fruto, portanto, de esforços conjuntos do Estado, que nos diversos momentos 

históricos redesenha as políticas voltadas para a formação profissional; das 

instituições, que estimulam, ou devem estimular novas estratégias de aprendizagem, 

bem como mudanças curriculares, entre outras frentes de atuação; dos professores 

que devem entender o seu papel diante dos desafios impostos à formação; e, por 

último, os alunos, que devem entender a necessidade de sujeitos aptos a atuarem 

sob novas bases. 

 É esse debate que orientará a análise das realidades pesquisadas. As duas 

universidades participam do PRÓ-SAÚDE e vêm, ao longo dos últimos sete anos, 

estimulando mudanças em vários aspectos da formação profissional em saúde. 

Essas políticas têm relevância singular na aproximação do ensino com os serviços 

de saúde, adotando os cenários reais como espaço de construção de competências 

ético-políticas, técnico-científicas e sócio-educativas, conforme preconizado pelas 

DCN’s. Vêm considerando a necessidade de novas abordagens metodológicas, 

como forma de assegurar a formação crítica e reflexiva dos profissionais e têm 

incorporado o debate da integralidade como condutor na formação dessas 

habilidades e competências(70).   

Sendo assim, é justo afirmar que a realidade brasileira vem demonstrando 

compromisso, por meio de suas políticas de formação, com o enfrentamento dos 

desafios impostos para a formação dos profissionais de saúde, nos tempos atuais. 

No entanto, chamam atenção as limitadas iniciativas em torno da EIP, como 

apontado pelas duas realidades pesquisadas. Em situações mais animadoras, na 

perspectiva interprofissional, ações têm permitido momentos compartilhados de 

aprendizagem, mas com predomínio da lógica multiprofissional. Todavia, são 

marcantes os momentos em que fica evidente que a formação dos profissionais de 

saúde ainda está, demasiadamente, centrada na formação de habilidades e 
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conhecimentos específicos, com pouco impacto na formação de sujeitos mais 

colaborativos. 

Ponto fundamental para discutir as realidades pesquisadas é o papel da 

instituição, no apoio às iniciativas que se inserem no nível macro das 

transformações e, por sua vez, estimula mudanças nos níveis médio e micro(196). 

Mas vale salientar que o apoio institucional não é suficiente para promover as 

mudanças necessárias. Aspectos dos domínios micro e médio podem comprometer 

seriamente as iniciativas implementadas, o que aponta para a compreensão de que 

as mudanças devem acontecer num processo articulado e planejado, em exaustão, 

para garantir impacto nos problemas da formação profissional em saúde(23, 196). 

O apoio institucional não pode, também, estar presente apenas nos 

documentos oficiais. Estes representam a intencionalidade e a visão de mundo de 

pessoas, ou grupo de pessoas, que conduzem as políticas de reorientação da 

formação. Assim, este suporte não pode ser mero cumprimento de 

condicionalidades impostas por outros aspectos ou elementos. Os ideais de 

mudança e de responsabilidade social devem ser preceitos significativos para que 

os esforços tenham força e assim, produzam resultados nas demais esferas da 

realidade da educação, nas profissões da saúde(197).  

O apoio institucional, por sua vez, deve ser aderente à ideia de 

responsabilidade social, em sua plenitude. O processo de formação deve ser revisto 

em suas bases para garantir maior adesão entre os perfis profissionais e as 

necessidades sociais e de saúde da população, bem como o fortalecimento dos 

sistemas de saúde. Assim, é imprescindível a inserção da discussão sobre a 

responsabilidade social, a fim de garantir maior coerência em relação aos problemas 

reais que afetam a sociedade(198).  

Trazer a discussão da responsabilidade social no âmbito do apoio 

institucional se justifica diante dos fortes apelos de mercado sobre os processos de 

formação. Nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento significativo de instituições 

formadoras na área da saúde e os processos de formação são conduzidos com 

pouca preocupação ou aderência, com os problemas que a sociedade apresenta, 

trazendo sérias implicações para a realidade do sistema de saúde e para a realidade 

de vida e saúde das pessoas. 
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No que se refere ao apoio institucional para estimular a educação 

interprofissional, as atuais políticas de reorientação têm dedicado pouca atenção à 

necessidade de formar competências, valores e atitudes, para o trabalho 

colaborativo(199). A própria estrutura física das universidades legitima a separação 

entre as diferentes áreas da saúde. Embora todas as categorias profissionais 

tenham chances de participar das atuais políticas, o foco ainda está nas alterações 

curriculares e nas práticas pedagógicas de cada curso. Esta assertiva foi ratificada 

pelas falas dos alunos, diante de experiências onde se reuniam alunos de diferentes 

cursos, mas as ações eram executadas apenas entre pares, de uma mesma 

categoria profissional. 

Relatório institucional do PRÓ-SAÚDE reforça essa assertiva, identificando 

poucos momentos em que alunos e professores, de diferentes cursos, compartilham 

processo de ensino e aprendizagem, sendo visto como uma fragilidade das 

instituições formadoras(200). Vale salientar que essa realidade foi apontada por 

instituições que compõem o Pró-Saúde e que vêm se esforçando no sentido de 

viabilizar mudanças curriculares. Assim, outras instituições, que não participam da 

política, podem apresentar realidade ainda mais frágil neste aspecto.   

Da mesma forma, apesar da existência de políticas (nível macro) que 

incentivem a reorientação da formação profissional em saúde, há importantes 

lacunas na adoção de estratégias (domínio médio) capazes de superar as relações 

estabelecidas no trabalho em saúde, como relatado pelos participantes da pesquisa. 

Essas ações ou iniciativas, que estão inseridas na dimensão média dos fatores que 

influenciam a efetividade da EIP, podem minimizar as barreiras impostas pelas 

estruturas físicas nos contextos pesquisados. A realidade de produção dos serviços 

de saúde ainda tem sido marcada pela forte divisão do trabalho. Essa característica 

compromete a resolutividade do trabalho em saúde, bem como a segurança do 

usuário, aumenta os riscos de erros, compromete a satisfação dos usuários dos 

serviços e da qualidade de vida dos trabalhadores de saúde. Diante dessa 

problemática, a Educação Interprofissional em Saúde vem, ao longo dos últimos 

anos, ganhado força como abordagem capaz de estimular o trabalho em equipes de 

saúde colaborativas(22).  

A necessidade de qualificar os profissionais para o trabalho em equipe, 

fundado na colaboração, vem ganhando visibilidade devido às grandes mudanças 
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em curso, no perfil de vida das pessoas e que impõem novos desafios para os 

profissionais de saúde e instituições de ensino(201). As necessidades apresentadas 

pelas pessoas, no contexto atual, requerem mais do que apenas a competência 

técnica. É fundamental que o profissional seja capaz de compreender e dar 

respostas a essas necessidades. É verdade que importantes mudanças ocorreram 

nos processos de formação, mas ainda há fortes resistências para a consolidação e 

fortalecimento de processos capazes de assegurar as transformações necessárias 

aos perfis profissionais(202). 

Percebe-se, então, a importância dos aspectos do domínio médio(195) para a 

efetivação das mudanças. Os participantes, em alguns momentos, afirmaram que o 

processo de formação atual não tem contribuído para a construção da capacidade 

para o trabalho em equipe e que reproduz o modelo de formação, baseado na 

perspectiva multiprofissional. Alunos sentem a necessidade de maiores estímulos à 

construção de novos conhecimentos e atitudes, a fim de avançar na formação 

interprofissional. 

O que chama a atenção, também nas realidades pesquisadas, é a existência 

de cenários favoráveis, bem como de iniciativas sistematizadas, mas que 

apresentam problemas em sua execução. Nas realidades, os alunos demonstraram 

entusiasmo e disposição para dividir com outros alunos esses momentos de 

aprendizagem e essa abertura deve servir como ponto de partida para a 

reorganização das estratégias existentes. Este interesse é fundamental para o 

planejamento de estratégias no processo de formação, capaz de superar os 

entraves atuais, como o apoio institucional e viabilizar o diálogo entre os atores 

envolvidos de forma a garantir a efetivação da educação interprofissional(203). 

Algumas limitações foram apresentadas nas falas dos participantes dos 

grupos focais e das entrevistas das duas universidades. A UERN vem apresentando 

um cenário com maiores dificuldades ou barreiras para a Educação Interprofissional. 

Por outro lado, a UFRN apresenta problemas de execução de atividades. Ambas as 

universidades compõem a lista das escolas que participam do Pró-Saúde e recebem 

recursos para o fortalecimento de estratégias transformadoras. 

No entanto, não é tarefa simples elaborar atividades interprofissionais porque 

envolve grandes esforços para superar, não apenas a barreira física, mas também, 

pensar em estratégias possíveis, diante das especificidades de cada curso: número 
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de alunos, diferentes desenhos curriculares, cronograma de atividades muito 

distintas e que são construídos no interior das faculdades ou departamentos(196), 

sem a necessária articulação ou diálogo, o que pode ser visto nas duas 

universidades estudadas. 

Iniciativas bem sucedidas na perspectiva da EIP pressupõem a necessidade 

que os sujeitos envolvidos, professores e gestores do processo de formação, 

entendam a relevância dessa abordagem para o contexto atual(204) e, por meio de 

estratégias bem articuladas, minimizem outras barreiras. No contexto pesquisado, foi 

possível perceber que o diálogo e a articulação são aspectos nevrálgicos. Por um 

lado, percebe-se que poucos professores se identificam com as propostas de 

mudanças, se dispõem a debater a formação em saúde. Por outro lado, vê-se que 

as iniciativas existentes padecem de um planejamento conjunto, entre os cursos 

envolvidos. Como demonstrado nos depoimentos, os estudantes precisam ver nas 

práticas docentes à interação necessária aos novos profissionais de saúde(205). 

A educação interprofissional é apresentada como um caminho possível. No 

entanto, as duas realidades tem cenários com grandes limitações para a efetivação 

da educação interprofissional. A realidade estudada aponta para a existência de 

momentos, planejados e não planejados, onde estudantes de diferentes cursos se 

unem, mas que tem se aproximado muito mais da perspectiva multiprofissional. As 

iniciativas existentes são poucas, ou inexistentes, e também sofrem com a falta de 

planejamento, que culmina na reprodução do modelo tradicional de formação, 

formando indivíduos pouco comprometidos com a transformação do atual cenário da 

educação e da atenção à saúde. 

Outro aspecto em relação ao planejamento é a necessidade de aproveitar às 

especificidades profissionais nos momentos compartilhados de aprendizagem, 

aproveitando pouco as possibilidades para a formação de competências em torno do 

trabalho colaborativo(206). Os alunos e professores mencionam algumas experiências 

que acontecem na realidade dos serviços de saúde, se configurando como boa 

oportunidade para a articulação de conhecimentos em torno dos cenários reais e de 

seus problemas, onde a colaboração se constitui como ferramenta fundamental(203). 

Porém, alguns depoimentos de experiências vivenciadas no âmbito 

hospitalar, relatados pelos estudantes, chamam a atenção pela forma como se 

efetivam. Nas realidades pesquisadas fica muito evidente a forte separação, onde os 
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usuários recebem assistência dos diferentes grupos profissionais separadamente, 

com fortes implicações para a segurança e conforte do usuário e qualidade da 

assistência. No entanto, o hospital se constitui como espaço privilegiado para 

efetivar a educação interprofissional, aproveitando os espaços adequados para 

assegurar a interação interprofissional em torno das necessidades dos usuários(207), 

e possibilitar a aprendizagem em cenários reais da produção dos serviços de saúde.   

Essa ausência de planejamento, bem como de outros fatores relevantes do 

nível médio, já discutidos, traz importantes implicações para a sustentabilidade das 

iniciativas. As duas realidades apontam ações/atividades muito diversas no formato 

e na execução. O interesse e envolvimento de professores e de alunos foram 

apontados como fatores que diferenciam as distintas	 iniciativas. Essa realidade 

indica a descontinuidade das ações e, consequentemente, evidencia a fragilidade do 

processo de formação, na perspectiva EIP.  

Esta problemática merece ainda mais atenção num cenário em que a 

academia consolida e legitima a separação entre as áreas do conhecimento ou de 

disciplinas. A lógica desse modelo de ensino estabelece uma situação confortável, 

na medida em que não é estimulado o pensamento crítico, apoiado na articulação de 

conhecimento, advindo de vários campos do conhecimento. Este contexto 

naturaliza, no ensino universitário, a divisão do conhecimento, que reproduz a lógica 

de departamentos, mas que se constitui como obstáculo para a educação 

interprofissional(197, 208).  

Nessa perspectiva, a universidade vem criando uma “tribo da academia”, um 

espaço próprio, que agrega status e legitima a naturalização das relações 

uniprofissionais. Para corroborar com essa assertiva, os relatos dos alunos 

evidenciam que em algumas experiências os professores, que estão à frente de 

algumas iniciativas, reproduzem o modelo em que foram formados, contribuindo, 

também, para a perpetuação do modelo assistencial vigente(197, 209).  

O modelo de currículo dividido em áreas de conhecimento se constitui como 

barreira para o ensino de habilidades colaborativas. Embora a literatura traga a 

discussão, a partir da formação médica, outras áreas da saúde reproduzem esta 

realidade. A medicina, por ser hegemônica e gozar de status, acaba por ter seu 

processo de formação como modelo, sem uma análise mais profunda das 
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implicações para a realidade dos serviços de saúde e para o sistema nacional de 

saúde(210). 

O modelo de formação universitária, além de dificultar a interação entre 

estudantes de diferentes cursos, legitima o fracionamento do conhecimento, 

contribuindo para a formação de olhares mais restritos, enquanto a realidade exige 

visões de mundo cada vez mais amplas, para o enfrentamento dos problemas 

complexos. Os participantes reclamaram, no processo de formação, dessa forte 

divisão do conhecimento em áreas. Há um conflito nestas áreas, tornando natural, a 

dicotomia, que limita o olhar e a capacidade de reflexão e enfrentamento de 

problemas complexos dos futuros profissionais. Esta realidade é vista pelo aluno 

como um ponto de fragilidade e discute a necessidade de maior articulação entre os 

professores, como forma de melhorar a capacidade de resposta do trabalho em 

saúde.  

O que agrava essa situação é o pouco questionamento, sua naturalização. 

Futuros profissionais estão sendo formados, ainda, numa perspectiva 

uniprofissional, como se fosse a forma mais adequada. Os alunos percebem esta 

separação e não veem sentido de debate teórico, quando essa lógica está presente 

nas práticas pedagógicas. Assim, os alunos relatam a deficiência de professores em 

adotar a abordagem interprofissional, por também desconhecer a proposta e 

reproduzir, na prática docente, as fortes barreiras culturais da educação 

universitária. Assim, é urgente a necessidade de que professores e gestores tenham 

a capacidade de estimular a interação entre os alunos, buscando desenvolver 

habilidades de colaboração e dando centralidade às necessidades dos usuários(211, 

212).  

De forma semelhante, a realidade da produção dos serviços de saúde é 

colocada como barreira. As atuais políticas de reforma do processo de formação dos 

profissionais de saúde têm possibilitado a inserção dos estudantes de todas as 

áreas nos serviços de saúde, considerando espaço adequado para a formação de 

profissionais mais críticos e reflexivos. No entanto, a realidade marcada pela forte 

divisão do trabalho, não estimula, na academia, a construção de competências para 

o trabalho colaborativo. O professor pode aproveitar os espaços da realidade 

concreta para criar um espaço adequado para a colaboração entre os alunos. Para 
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tanto, o professor precisa incorporar a importância da EIP para a obtenção das 

transformações necessárias(213), nas realidades estudadas. 

A desconexão existente entre o debate teórico e a realidade prática dos 

serviços de saúde se constitui como elemento que desperta preocupação, a partir 

dos relatos, provocando a necessária reflexão sobre o papel da educação como 

instrumento transformador. Alunos e professores relatam o que é preocupante, um 

processo de adaptação dos estudantes à realidade vivenciada. Alunos mencionam a 

impossibilidade de transformar algo que historicamente vem se configurando em 

outra perspectiva. Por outro lado, professores relatam que os alunos, com o passar 

dos anos, vão se tornando menos motivados a serem agentes de transformação. 

Essa realidade expõe a urgência de refletir sobre os aspectos relacionados ao 

processo de ensino/aprendizagem. A universidade deve ser espaço para o 

pensamento crítico, para que os sujeitos possam visualizar as problemáticas 

existentes no atual contexto, inquietar-se diante da realidade e se considerar 

elemento fundamental no processo de transformação(214). A Universidade e os 

serviços devem manter um diálogo estreito, de forma que uma subsidie o outro e, 

assim, obtenham mudanças em todas as esferas. Qualquer movimento que aponte 

para uma relação unilateral é um desserviço à sociedade. As falas apontam para um 

movimento unilateral, em que a universidade não tem possibilitado reflexões 

adequadas sobre a realidade e alunos e\ professores se mostram descrentes dos 

processos necessários às mudanças.  

A divisão percebida na academia e na realidade dos serviços, por 

consequência, traz implicações importantes para a existência da confusão teórica 

presente nos relatos dos participantes da pesquisa. Embora se compreenda a pouca 

aproximação com o termo Educação Interprofissional, diante da reduzida produção 

teórica, na realidade brasileira, a confusão conceitual, é um importante ponto de 

análise, na medida em que a lógica multidisciplinar ou multiprofissional ainda é muito 

presente nas falas dos participantes do estudo. 

Sobre esta confusão, a literatura esclarece que na perspectiva do trabalho 

multiprofissional, os profissionais trabalham de forma independente, enquanto na 

perspectiva interprofissional há a uma dependência e a necessidade de interação 

em torno de um objetivo em comum, como elementos chave(9, 195). Esta confusão 

conceitual é comum na área da saúde, e percebida nas falas da pesquisa, como 
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uma herança de um modelo de formação estritamente técnica, onde existem 

grandes limitações na articulação de conhecimentos de diferentes áreas, o que limita 

uma compreensão mais ampla da realidade. Este modelo de formação que tem 

enfatizado a competência específica tem sido intensamente questionado no cenário 

atual. 

No que se refere à efetivação das iniciativas que foram apresentadas pelos 

participantes, merece destaque o período de vivência dessas experiências. As 

experiências compartilhadas na fase inicial do curso foram apontadas como 

fragilidade pelos participantes. Essa percepção pode ser explicada porque os 

estudantes geram expectativas de acumulação de conteúdo nos momentos de 

aprendizagem compartilhadas, e se veem imaturos para a troca de conhecimentos. 

Contrariamente, as pesquisas têm apontado que possibilitar atividades 

interprofissionais nas fases iniciais do curso pode contribuir para que estudantes 

conheçam mais sobre os outros profissionais e formem atitudes e valores de 

respeito e de cooperação(215, 216). 

Vale salientar ainda, a necessidade de pensar em ações permanentes. Nas 

realidades as experiências acontecem no início dos cursos, existindo poucas 

atividades no decorrer dos demais anos de formação. Também é necessário 

observar que mudanças nos comportamentos e atitudes dos estudantes serão 

possíveis, mediante a vivência de experiências que viabilizem um ambiente de 

interação e colaboração(217), o que indica que executar atividades em que 

estudantes apenas dividem o mesmo espaço não promove as transformações 

necessárias. O que vale para qualquer período de formação profissional(215). 

As limitações percebidas nas realidades estudadas, referentes ao nível 

médio, mantêm uma relação muito forte com os fatores do nível micro. A cultura se 

constitui como barreira e foi mencionada com significativa frequência. A realidade 

percebida pelos alunos reitera o debate sobre a identidade profissional, onde a 

sociedade incorpora e legitima, nas práticas, o status profissional(218). Nos relatos, foi 

possível verificar que a relação entre os estudantes de medicina e enfermagem, no 

processo de formação, reproduz a cultura profissional e as relações que se 

estabelecem na prática.  

Os discursos e expressões moldam as identidades profissionais, na medida 

em que há um conjunto de características ou comportamentos esperados pelos 
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indivíduos, desde o processo de formação até o exercício profissional. Os sujeitos 

que participaram da pesquisa relatam que quando alunos de medicina se 

encontram, tendem a conversar usando termos muito técnicos, enquanto estudantes 

de enfermagem tendem a falar do ‘cuidar’ como prerrogativa da profissão(4).  

As relações desiguais, estabelecidas entre profissional de enfermagem e 

medicina, refletem as relações de poder, bem como as relações de gênero(219). 

Historicamente, a enfermagem assumiu posturas subservientes, como respeito à 

hierarquia. Por ser uma categoria com forte presença feminina, as relações de 

dominação e subserviência foram se naturalizado no interior da categoria, bem como 

no seio da sociedade(40).  

Percebe-se, assim, que o estudante de medicina procura uma formação mais 

independente, como uma maneira de construir a sua autonomia, enquanto 

enfermagem tem um perfil que mostra mais abertura para outros profissionais, se 

configurando com a chamada ‘anatomia da identidade profissional’(4) e que também 

é explicado a partir da teoria da identidade social(220).  

O processo de construção de identidades profissionais acaba por delinear 

papéis, valores e atitudes que vão muito além da educação e processos de 

formação(220). A sociedade incorpora essas identidades, fortalecendo ainda mais as 

barreiras ao diálogo. Quando o aluno traz que o usuário também resiste ao perfil 

profissional que reconhece a necessidade de colaboração, reforça o papel histórico, 

em que o médico toma decisões(221). Deste modo, as relações horizontalizadas 

podem implicar numa perda da característica e de sua identidade. 

Este processo contribui para que o diálogo e a interação se tornem cada vez 

mais difícil. Estudos têm apontado que a relação entre médicos e outros 

profissionais não tem sido tranquila ou permeável. As identidades profissionais, 

historicamente construídas, edificam barreiras fortes para a interação 

interprofissional(40, 222). É interessante notar que as falas dos estudantes mantêm 

aderência com a literatura. Estudantes de medicina tendem a usar uma linguagem 

muito própria dentro do próprio grupo, sobre temas da prática médica. Da mesma 

forma, os estudantes de enfermagem falam sobre as intervenções da enfermagem, 

buscando autonomia e status pelo discurso da ‘monopólio do cuidado’, como trazido 

pela literatura(223). 
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No entanto, a medicina e a enfermagem têm uma história semelhante, sendo 

profissões cujas práticas se articulam, desde a sistematização do hospital como um 

lugar de cura, o que contribui para relações de colaboração serem vistas como 

normais na atenção aos usuários(224, 225). Produções teóricas importantes têm 

discutido o "jogo" entre médicos e enfermeiros, que define as funções para cada 

profissional e desenha as interações entre eles. É importante notar que o jogo ideal 

mantém relações verticais em que o médico detém a direcionalidade dos atos em 

saúde e a enfermeira posiciona-se como auxiliar do trabalho médico. Este jogo 

ganha força e sentido no processo de formação, com estratégias que garantem 

atitudes profissionais coerentes com os papéis socialmente atribuídos(226).  

Assim, é importante pensar sobre essas relações, por mais difícil que seja 

questionar a zona de conforto, estabelecida pelas relações de poder, historicamente 

definidas. A relação entre médicos e enfermeiros deve ser pensada em tempos de 

educação interprofissional, onde as relações hierárquicas tendem mais a atrapalhar 

do que ajudar ao trabalho colaborativo, devendo ser um ponto a ser discutido no 

processo de formação(225).  

A enfermagem, que tem diferentes níveis profissionais, também têm 

dificuldades de interagir com seus membros. Pela necessidade de agregar status à 

categoria profissional(227), a enfermagem moderna reforçou a forte divisão entre 

trabalho intelectual e manual, sendo uma realidade difícil de superar e que afeta, de 

maneira peculiar, a construção de habilidades para o trabalho colaborativo. Portanto, 

o estabelecimento de relações de dominação, que foi naturalizado através das 

hierarquias entre os profissionais, tem que ser discutido em profundidade, a fim de 

criar mecanismos para reduzir o abismo entre os profissionais de diferentes 

categorias ou de diferentes níveis, numa mesma categoria(224).  

A literatura e a realidade pesquisada apontam para questões que merecem 

atenção, com vistas à educação interprofissional: relações de poder, que ganham 

força pela hierarquia profissional, e relações de gênero que estiveram presentes nos 

debates sobre as interações entre médicos e enfermeiros(228). O processo de 

formação, que se configura como instrumento útil para alcançar as transformações 

necessárias, deve rever a maneira como as relações hierárquicas vêm sendo 

abordadas e de que forma as especificidades das categorias profissionais justificam 

esse formato de relações(224). Estudos mostram que estudantes da área da saúde 
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que participam de atividades, na perspectiva da educação interprofissional, 

desenvolvem melhor habilidade de comunicação e trabalho em equipe, dispõem de 

mais clareza sobre os papéis dos diversos profissionais que compõem a equipe e se 

mostram mais aptos no gerenciamento de conflitos que possam surgir na dinâmica 

do trabalho em saúde(229). 

No que diz respeito às relações de poder, é possível dizer que a dificuldade 

de diálogo e trabalho colaborativo foi tomando forma ao longo da história, legitimada 

pela ideia de superioridade de uma profissão sobre a outra(230). A enfermagem, por 

sua vez, que precisava também obter o status para superar o período negro da 

história, legitimando a subserviência de enfermeiros ao trabalho médico, 

estabeleceu, dentro da categoria, relações hierárquicas que, até hoje, têm 

prejudicado um trabalho mais articulado(227). 

A realidade trazida pelos alunos demonstra que as barreiras estabelecidas 

entre os profissionais de enfermagem são fortes ao ponto de existir mais 

aproximação entre os auxiliares de enfermagem e médicos, do que com 

enfermeiros, que historicamente, assumiram o cargo de coordenador do trabalho de 

enfermagem. Este cenário provoca resultados negativos em dois aspectos 

importantes: a fragilidade do trabalho de enfermagem, que mostra deficiências para 

a colaboração, tanto no ensino, quanto na prática, e, por outro, reforça a ideia de 

profissão auxiliar para o trabalho médico, pela proximidade que se estabelece entre 

os médicos e os profissionais de nível médio, onde as relações de dominação e 

subordinação são mais disfarçadas, porém, marcantes na vida profissional(231).  

Quanto à medicina, que também relata dificuldades de articulação entre os 

seus atores, esta realidade aparece de maneira mais sutil, como resultado da falta 

de tempo para o diálogo, reforçando o trabalho mecanicista da categoria profissional 

ou sobrecarga de trabalho, como resultado da fragilidade na organização do sistema 

de saúde, como discutido anteriormente. No entanto, as falas evidenciam a maior 

facilidade e preferência para o diálogo entre pares (222, 232). Estudos têm 

demonstrado que a dificuldade dos estudantes de medicina em estabelecer relações 

interprofissionais não se constitui como limitações para o trabalho colaborativo, mas 

como produto da identidade profissional, socialmente construída(219). Assim, é 

possível entender a necessidade de ampliar a pesquisa sobre as relações entre os 

profissionais de saúde, na tentativa de encontrar elementos que justificam essa 
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divisão do trabalho e, assim, despertar para possíveis estratégias para superar essa 

realidade que tem fortes implicações na produção dos serviços de saúde. 

Para reforçar o debate sobre as relações e interações profissionais, os 

questionários expuseram questões interessantes. Alunos dos dois cursos 

reconhecem a relevância da comunicação entre os profissionais e usuários e 

aparece como ponto positivo das realidades. Porém, o debate acima, reforça a 

literatura que discute que estudantes de medicina se mostram mais confortáveis 

estabelecendo relações de aprendizagem com outros alunos, também de medicina, 

como foi percebido nas respostas do questionário, em especial nos participantes da 

fase final do curso. Mesmo que as médias se insiram nos escores positivos, houve 

diferença entre os cursos.   

Os momentos que surgem como positivos, relatados, em sua maioria, por 

estudantes de enfermagem, apontam para experiências em que se estabelecem 

relações unilaterais, onde o médico ou estudante de medicina ensina aos colegas de 

enfermagem, reforçando o jogo historicamente estabelecido. As enfermeiras, por 

sua vez, tendem a ver, com admiração, estudantes de medicina com posturas mais 

colaborativas, sendo vistos como uma exceção. Por outro lado, estudantes de 

medicina reconhecem a dificuldade de diálogo com outro profissional que não seja o 

médico(233).  

Assim, as relações verticais, onde existe a direcionalidade do trabalho técnico 

e da soberania de uma profissão sobre o outro, ganha força no ensino, onde ele 

imita a realidade em vez de transformá-la. Professores, administradores e alunos 

naturalizam a divisão de conhecimentos e práticas, apoiada pelo discurso da 

competência técnica de cada profissão e da identidade profissional, que ganha força 

na lógica da hierarquia(4). 

Esta realidade cria barreiras muito sólidas para uma comunicação eficaz entre 

os profissionais de saúde. Nesta pesquisa, os cursos de enfermagem e medicina 

são citados por estarem presentes em ambas as realidades e serem os primeiros 

cursos a participarem de políticas públicas, para incentivar a transformação do 

processo de formação.  

No entanto, para que a educação interprofissional possa sustentar 

profissionais com maior capacidade para a colaboração é importante que a 
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comunicação seja competência fundamental a ser construída por todos os 

envolvidos na formação dos profissionais de saúde e na realidade dos serviços de 

saúde. Por tudo o que foi discutido e pelas barreiras de diferentes esferas (146,147), a 

realidade apresenta desafios que requerem ações e atitudes que impactem nas 

várias facetas da realidade da formação em saúde. 

Os questionários trazem aspectos nevrálgicos: as interações 

interprofissionais. Em nenhum dos grupos analisados houve médias positivas. As 

percepções dos alunos, obtidas pelo instrumento, evidenciam como a realidade do 

trabalho em saúde é visualizada pelos futuros profissionais. Pontos como respeito, 

conhecimento dos papéis dos colegas de trabalho e hierarquia são vistos, ainda, 

como problemáticos, reforçando ainda mais a necessidade de pensar em 

estratégias, no processo de formação, que estimule e incentive novos hábitos e 

atitudes para o efetivo trabalho em equipe. 

A realidade pesquisada, a qual se constitui como uma amostra do contexto 

brasileiro, aponta para a necessidade de ampliar o debate, tanto no cenário 

investigado, como em outros contextos. Ao mesmo tempo, revela um cenário ainda 

distante para a educação interprofissional e trabalho colaborativo eficazes. 

No entanto, no Brasil, há iniciativas importantes para estimular novas 

pesquisas, com o objetivo de identificar os pontos fortes e fracos, bem como, 

incentivar as estratégias que estimulam a educação interprofissional e trabalho 

colaborativo, como ferramentas importantes para a melhoria dos cuidados de saúde, 

no sistema de saúde brasileiro. Portanto, é essencial que os ideais que 

fundamentam SUS estimulem compromisso com a ampliação do debate em IPE 

realidade brasileira, como um aliado importante para a superação de problemas 

históricos, que comprometem seriamente a qualidade dos cuidados de saúde e 

cuidados com as necessidades sociais e de saúde da população. 
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CONCLUSÃO 
 

Explorar o uso da educação interprofissional, no processo de formação dos 

profissionais de saúde, nas duas realidades estudadas, expõe elementos que devem 

ser pensados com o escopo de avançar na perspectiva da reorientação da educação 

profissional em saúde, no Brasil. 

Os resultados da pesquisa apontaram para uma realidade de forte ênfase na 

formação dos conhecimentos e competências específicas das profissões, que tem 

dificultado o rompimento com o modelo tradicional de produção dos serviços de 

saúde, respaldado pela, também, tradicional perspectiva de formação.  

Assim, a educação interprofissional se apresenta como abordagem útil, e 

necessária, para as realidades pesquisadas, com vistas a superar as fortes barreiras 

estabelecidas para a efetivação das inter-relações e interações interprofissionais. 

Embora a realidade apresente importantes avanços nas mudanças curriculares, 

aproximação do ensino com a realidade dos serviços, adoção de métodos mais 

ativos para a formação de sujeitos críticos e reflexivos, ainda são notórias as 

lacunas na formação de habilidades, atitudes e valores colaborativos. 

Os cenários apresentam possibilidades reais para o uso da educação 

interprofissional, motivados pelas conquistas anteriormente mencionadas. No 

entanto, fatores institucionais relevantes foram identificados, tanto para favorecer 

quanto para prejudicar a efetivação da abordagem. As transformações recentes, 

impulsionadas pelas políticas de reorientação da formação, são fatores 

determinantes para que a EIP se torne uma realidade e venha a somar em 

iniciativas futuras.  

Como aspectos que dificultam foi possível identificar, a estrutura física e a 

dinâmica do ensino universitário, como barreiras muito sólidas que impedem, ou 

dificultam, o diálogo entre as profissões ou até mesmo entre áreas distintas em uma 

mesma categoria profissional. Há importantes disputas entre as áreas do 

conhecimento que estereotipam cursos, profissionais, cenários de aprendizagem e 

práticas profissionais. 

Embora seja uma tarefa desafiadora, adotar a educação interprofissional é 

possível. Envolve mudanças em várias frentes, e nem sempre são simples. Mas 

professores e alunos se mostraram abertos a essa possibilidade e reconhecem as 

fortes limitações que ainda existem para a formação de profissionais mais aptos ao 
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trabalho colaborativo, com base na colaboração. Embora seja possível perceber a 

significativa confusão conceitual, os alunos tendem a entender que no contexto 

atual, o enfrentamento dos problemas e atendimento das necessidades dos sujeitos 

exige uma atuação interprofissional. Esta confusão conceitual, por sua vez, é fruto 

de todo o cenário desenhado pela pesquisa e deve se constituir como um dos 

pontos a serem trabalhados, tanto nos contextos da pesquisa, como no âmbito das 

atuais políticas de reorientação da educação das profissões de saúde.  

A realidade do Sistema Único de Saúde, bem como a conjuntura de vida e 

saúde da população brasileira, apontam para a necessidade de profissionais mais 

aptos a enfrentarem problemas complexos e de difícil resolução. Para tanto, a 

capacidade de interação com vistas à colaboração é condição indispensável para 

que as ações em saúde possam repercutir em melhores condições gerais de vida e 

saúde.  

 O estudo chama a atenção para a necessidade de inserir o debate sobre 

Educação Interprofissional como forma de provocar a reflexão sobre aspectos das 

dimensões macro, média e micro. A inserção do tema não implica apenas na adoção 

do termo, de forma indiscriminada, nos documentos oficiais. Não pode se configurar 

como modismo, ou como mera condicionalidade.  Exige um comprometimento desde 

os formuladores das atuais políticas de saúde até a atuação de alunos e 

professores, nos espaços de ensino e aprendizagem.  

 É evidente que não se trata de uma tarefa simples, pelas fortes barreiras 

culturais encorpadas no âmbito na universidade, das categorias profissionais e da 

própria sociedade. A Educação Interprofissional aponta para a necessidade de 

discussão sobre a forte ideia de hierarquia, de soberania de áreas de conhecimentos 

ou de categorias profissionais e (re)situar os sujeitos, atribuindo-lhes centralidade, o 

que não é estranho para o sistema de saúde brasileiro, pensado, a partir, da 

integralidade, universalidade e equidade. 

 A pesquisa em pauta não finaliza. E nem pode. Existem importantes 

limitações no entendimento da Educação Interprofissional e de suas bases teóricas 

e metodológicas. É mister inserir o debate sobre EIP nas atuais políticas de 

reorientação da formação profissional em saúde, bem como expandir essa pesquisa 

para explorar outras realidades e assegurar a consolidação da discussão, como 

compromisso político, na busca de profissionais mais abertos para a colaboração e 
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dispostos a enfrentarem, coletivamente, os problemas apresentados pela sociedade 

atual. 

 O estudo, que apresenta limitações, em virtude da inexistência de 

instrumentos validados na língua portuguesa e da dificuldade encontrada para 

realizar entrevistas e grupos focais em algumas realidades, deve ser ampliado para 

explorar o contexto de outros cursos da área da saúde, bem como, identificar outras 

estratégias ou iniciativas. Também deve servir de estímulo para ampliar a produção 

de conhecimentos sobre o tema e viabilizar novas práticas, no âmbito do processo 

de formação profissional em saúde. 

 As iniciativas existentes nas duas universidades, induzidas pelas atuais 

políticas ou pelo acúmulo histórico em torno do processo de reorientação da 

formação profissional em saúde, devem ser fortalecidas e aperfeiçoadas para 

assegurarem uma formação profissional sob novas bases e as instituições devem se 

constituir enquanto espaço legítimo de construção coletiva de novos projetos de 

universidade, de sociedade e de saúde. Dessa forma, e, por tudo que foi debatido 

aqui, é que se acredita no potencial da educação interprofissional e no trabalho 

colaborativo, como ferramentas necessárias para esses projetos. 
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ANEXO II 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
DA SAÚDE 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL – DINTER  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
ESCLARECIMENTOS 

 
Este é um convite para você participar da pesquisa “Iniciativas da Educação 

Interprofissional: instrumento de avaliação do processo de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde”, coordenada pelo Prof. Doutorando Marcelo Viana da Costa, sob a 
Orientação da Profa Dra. Maria José Pereira Vilar e que segue as recomendações da resolução 
196/96 (Revogada pela Portaria 466/12) do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa 
procura Identificar e avaliar iniciativas e esforços sob a lógica da educação Interprofissional como 
instrumento de avaliação do processo de reorientação da formação profissional em saúde. Caso decida 
aceitar o convite, você será submetido à técnica de grupo focal e/ou aplicação de questionário e/ou 
entrevista individual. 

Os riscos mínimos que os sujeitos da pesquisa estarão expostos são de ordem emocional: 
como o constrangimento que os mesmos possam passar ao participar das técnicas de coleta de dados. 
De ordem profissional: o atraso nas atividades laborais diárias; retaliação por superiores ou colegas de 
trabalho. No entanto, diante da existência dos mesmos os pesquisadores se comprometem a responder 
civil e/ou criminalmente, interrompendo imediatamente a coleta dos dados. 

Os mesmos terão seguintes benefícios ao participar da pesquisa: oportunidade de discutir 
sobre o tema em questão, contribuindo para transformações importantes e necessárias ao processo de 
formação em saúde. Contudo, o estudo não trará benefícios materiais nem financeiros. Se houver 
algum gasto que seja devido à participação do colaborador na pesquisa, ele será ressarcido, caso 
solicite. E se em qualquer momento, o colaborador sofrer algum dano comprovadamente decorrente 
desta pesquisa, este terá direito à indenização através de um Plano de Indenização/Ressarcimento sob 
cargo do pesquisador responsável por este estudo. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em momento 
nenhum. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a 
não identificar os voluntários. Caso você tenha algum gasto que seja devido à sua participação na 
pesquisa, você será ressarcido, caso solicite ao pesquisador. Em qualquer momento, se você sofrer 
algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente ao Profo. Doutorando Marcelo Viana da Costa, pesquisador 
responsável pela pesquisa, no Departamento de Enfermagem do Campus Avançado “Profa Maria Elisa 
de Albuquerque Maia” na BR 405 – KM 153, Edifício do CAMEAM – Pau dos Ferros/RN, CEP.: 
59.900-000. Telefone (84) 3351-2660. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética de 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN no endereço Hospital Universitário Onofre 
Lopes, Avenida Nilo Peçanha, 620, 3o Sub-solo, Petropólis – 59.012-300, Natal – RN, Tel (84) 
33425003. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,___________________________________________________________________________________ 
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CPF__________________,RG________________,SSP/UF____________________, residente no endereço 
_______________________________________________________________________ _______, declaro que 
estou de acordo com a participação no estudo “Iniciativas da Educação Interprofissional: instrumento de 
avaliação do processo de Reorientação da Formação Profissional em Saúde”. Fui devidamente esclarecido 
quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e dos possíveis riscos que 
possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venha a solicitar durante o curso 
da pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. A minha participação na pesquisa não implicará em custos 
ou prejuízos adicionais, sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral. 
Autorizo assim a publicação dos dados da pesquisa a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 
referentes à minha identificação. 

 

NATAL – RN ___/___/___ 

 
 

Assinatura do Pesquisador 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Sujeito de Pesquisa 

 
Profa Dra. Maria José Pereira Vilar (Orientadora) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Medicina Clínica - CCS - UFRN. 
Nilo Peçanha - 620 - Hospital Universitário Onofre Lopes - UFRN - Departamento de Medicina 
Clínica Petropólis 59012-300 - Natal, RN - Brasil Telefone: (84) 33429705 Fax: (84) 32343763 

 
Prof. Doutorando Marcelo Viana da Costa (Coordenador da Pesquisa – Pesquisador Responsável) 

Curso de Enfermagem, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Avançado Profa 
Maria Elisa de Albuquerque Maia, CAMEAM, no endereço BR 405, KM 3, 

Arizona 59900-000 – Pau dos Ferros-RN. Tel (84) 33512560. 
 

Comitê de Ética em Pesquisa (HUOL - UFRN) 
Hospital Universitário Onofre Lopes, Avenida Nilo Peçanha, 620, 3o Sub-solo, Petropólis – 59.012-300, Natal – 

RN, Tel (84) 33425003 
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ANEXO III 
Roteiro do Grupo Focal 

 

1 - A importância do trabalho em equipe a partir da vivência dos alunos; 

2 - A efetivação do trabalho em equipe na realidade dos serviços de saúde; 

3 - Ações, estratégias ou iniciativas adotadas pela universidade para qualificar os 

profissionais de saúde para o trabalho em equipe, na perspectiva da colaboração; 

4 - A compreensão dos alunos sobre Educação Interprofissional; 

5 - Os benefícios da Educação Interprofissional para a formação de profissionais 

mais colaborativos; 

6 - Iniciativas do processo de formação que se fundamentem na perspectiva da 

Educação Interprofissional; 

7 - Os aspectos que facilitam e que dificultam a efetivação da Educação 

Interprofissional; 

8 - Considerações finais dos participantes. 
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ANEXO IV 

Roteiro da Entrevista 

1 – Por favor, fale um pouco sobre sua experiência profissional ou área de expertise; 

2 – A partir de sua experiência, qual a importância do trabalho em equipe 

interprofissional? 

3 – Como a universidade está treinando os futuros profissionais para trabalhar em 

equipes interprofissionais? 

4 – Você alguma vez já ouviu falar, ou leu sobre Educação Interprofissional? O que 

você pensa sobre Educação Interprofissional (vantagens e desvantagens)? 

5 – Que estratégias de ensino estão sendo utilizadas para qualificar para o trabalho 

colaborativo em saúde? Você já utilizou alguma metodologia para melhorar as 

capacidades para o trabalho em equipe? 

6 – Você alguma vez já utilizou alguma metodologia envolvendo alunos de outros 

cursos da área da saúde? Você acha que é possível acontecer na sua realidade? 

Justifique? 

7 – Qual o seu pensamento sobre o uso da Educação Interprofissional para 

contribuir para a formação de profissionais mais preparados para o trabalho 

colaborativo em equipes de saúde? 

8 – A partir de sua realidade, que elementos facilitam a adoção da educação 

Interprofissional? 

9 – Quais os elementos dificultam o uso da Educação Interprofissional? 

10 – Que estratégias podem ser adotadas para superar essas dificuldades? 

11 – Fique à vontade para fazer seus comentários finais. 
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ANEXO V 

QUESTIONÁRIO ALUNOS1 
	

SEXO: IDADE: 
CURSO: PERÍODO QUE ESTÁ CURSANDO: 

 
UNIVERSIDADE/FACULDADE: 
 

CIDADE/ESTADO 

	
 Comunicação e Trabalho em Equipe 

9-20 = Positivo / 21-25 = Neutro / 26-36 = Negativo/. Min = 9, Max = 36     

 Afirmações Concordo 
Plenamente Concordo Discordo Discordo 

Plenamente 
1 Sinto-me à vontade justificando recomendações/aconselhamento face-a-face com 

pessoas idosas. 
1 2 3 4 

2 Sinto-me à vontade explicando um problema para as pessoas que não estão 
familiarizadas com o tema. 

1 2 3 4 

3* Eu tenho dificuldade em adaptar o meu estilo de comunicação (oral e escrita) 
para situações e públicos específicos. 

1 2 3 4 

4* Eu prefiro ficar quieto quando outras pessoas em um grupo expressam opiniões 
que eu não concordo. 

1 2 3 4 

5 Sinto-me à vontade a trabalhar em grupo. 1 2 3 4 

6* Sinto-me desconfortável apresentando minhas opiniões pessoais em grupo. 1 2 3 4 

7* Sinto-me desconfortável assumindo a liderança em um grupo. 1 2 3 4 

8 Eu sou capaz de estar rapidamente envolvido em novas equipes e grupos. 1 2 3 4 

9 Eu fico a vontade para expressar minhas opiniões em grupo, mesmo quando eu 
sei que outras pessoas não concordam com elas. 

1 2 3 4 

* = Valores invertidos em relação às outras afirmações: quanto maior, melhor. Necessário recodificação direcional 
 Aprendizagem Interprofissional 

9-22 = Positivo / 23-31 = Neutro / 32-45 = Negativo. Min = 9, Max = 45      

 Afirmações Concordo 
Plenamente Concordo Neutro Discordo Discordo 

Plenamente 
10 Minhas habilidades de comunicação com os pacientes/clientes seria 

melhorada através da aprendizagem com alunos de outras profissões 
de saúde. 

1 2 3 4 5 

11 Minhas habilidades em se comunicar com outros profissionais de 
saúde seria melhorada através da aprendizagem com alunos de outras 
profissões de saúde. 

1 2 3 4 5 

12* Eu preferiria aprender só com colegas de minha própria profissão. 1 2 3 4 5 

13 Aprender com os alunos de outras profissões de saúde é indicada para 
facilitar futuras relações profissionais de trabalho. 

1 2 3 4 5 

14 Aprender com os alunos de outras profissões de saúde seria mais 
vantajoso para melhorar minhas habilidades de trabalho em equipe do 
que aprender só com os meus colegas. 

1 2 3 4 5 

15 A aprendizagem colaborativa seria uma experiência positiva de 
aprendizagem para todos os estudantes de saúde. 

1 2 3 4 5 

16 Aprender com os alunos de outras profissões de saúde pode ajudar a 
superar os estereótipos que existem sobre as diversas profissões. 

1 2 3 4 5 

17 Gostaria de aproveitar a oportunidade de aprender com os alunos de 
outras profissões de saúde. 

1 2 3 4 5 

18 Aprender com os alunos de outras profissões de saúde ajuda a 
melhorar o serviço para o paciente/cliente. 

1 2 3 4 5 

* = Valores invertidos em relação às outras afirmações: quanto maior, melhor. Necessário recodificação direcional	

																																																								
1 151. Pollard K, Miers ME, Gilchrist M. Second year scepticism: Pre-qualifying health and 
social care students' midpoint self-assessment, attitudes and perceptions concerning 
interprofessional learning and working. Journal of Interprofessional Care. 2005;19(3):251-68. 
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 Interação Interprofissional 
9-22 = Positivo / 23-31 = Neutro / 32-45 = Negativo. Min = 9, Max = 45      

 Afirmações Concordo 
Plenamente 

Concordo Neutro Discordo Discordo 
Plenamente 

19* Diferentes profissionais de saúde têm visões estereotipadas entre si. 1 2 3 4 5 

20 O canal de comunicação entre todos os membros das profissões de 
saúde está aberto. 

1 2 3 4 5 

21* Existe uma hierarquia de status nos serviços de saúde que afeta as 
relações entre os profissionais. 

1 2 3 4 5 

22* Diferentes profissionais de saúde são tendenciosos em seus pontos de 
vista em relação ao do outro. 

1 2 3 4 5 

23 Todos os membros das profissões de saúde têm igual respeito por 
cada área 

1 2 3 4 5 

24 É fácil se comunicar abertamente com pessoas de outras áreas da 
saúde. 

1 2 3 4 5 

25* Nem todas as relações entre os profissionais de saúde são iguais. 1 2 3 4 5 

26* Os profissionais de saúde nem sempre se comunicam abertamente um 
com o outro. 

1 2 3 4 5 

27* * Diferentes profissionais de saúde não são sempre cooperativos uns 
com os outros. 

1 2 3 4 5 

* = Valores invertidos em relação às outras afirmações: quanto maior, melhor. Necessário recodificação direcional	
 Relações Interprofissionais 

8-20 = Positivo / 21-27 = Neutro / 28-40 = Negativo. Min = 8, Max = 40.      

 
Afirmações 

Concordo 
Plenamente 

Concordo Neutro Discordo Discordo 
Plenamente 

28 Eu tenho uma relação de igualdade com os colegas de minha própria 
área profissional. 

1 2 3 4 5 

29 Eu confio nas minhas relações com os meus colegas da minha própria 
área profissional. 

1 2 3 4 5 

30 Eu tenho uma boa compreensão dos papéis dos diferentes 
profissionais de saúde. 

1 2 3 4 5 

31 Eu confio em meus relacionamentos com as pessoas de outras 
profissões da saúde. 

1 2 3 4 5 

32 Estou confortável trabalhando com pessoas de outras profissões da 
saúde. 

1 2 3 4 5 

33 Eu sinto que sou respeitado pelas pessoas de outras profissões da 
saúde. 

1 2 3 4 5 

34* Eu não tenho confiança quando eu trabalho com outras profissões da 
saúde. 

1 2 3 4 5 

35 Estou confortável trabalhando com pessoas da minha própria 
categoria profissional 

1 2 3 4 5 

* = Valores invertidos em relação às outras afirmações: quanto maior, melhor. Necessário recodificação direcional	
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Abstract

Interprofessional education (IPE) is an important issue to insert in the debate on the reform of
the education of health professions in Brazil. This paper provides details on an emerging study,
based in Brazil, whose aim is to explore the use of IPE as a strategy to reform health
professional education to become more collaborative in nature. The study has adopted a
sequential mixed-methods approach, and will conduct focus groups, individual interviews and
surveys with students, teachers and administrators based in two universities. Initial findings
have indicated that, at present, participants were not aware of systematic strategies to bring
students from different courses together for IPE, which has created problems for the
development of knowledge and skills for collaborative work. Further data will be gathered to
expand this analysis. Nevertheless, there is already clear evidence that there is a need to
integrate and strengthen the use of IPE in Brazil, as a key route forward to strengthening the
process of reorientation training of health professionals.
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Introduction

Interprofessional education (IPE) is defined as intervention where
‘‘members of more than one health or social care (or both)
profession learn interactively together, for the explicit purpose of
improving interprofessional collaboration or the health/well being
(or both) of patients/clients. Interactive learning requires active
learner participation, and active exchange between learners from
different professions’’ (Reeves, Perrier, Goldman, Freeth, &
Zwarenstein, 2013, p. 3). In a recent publication, the World Health
Organization (2010) has guided efforts for the adoption of IPE as
a way necessary for the re-formation of the health care workforce.
Likewise, the Lancet Commission outlined the limitations of
health professions education, and has pointed toward IPE as a key
approach to educating health professionals to ensure they can
collaborate in an effective manner (Frenk et al., 2010).

The growing evidence that IPE improves collaborative work in
health and brings benefits for the whole health care system
(e.g. Reeves et al., 2013), exposes the need to include this activity
in the process of reorientation of health professional training in
Brazil.

This research study aims to explore the use of IPE as a strategy
to improve the reorientation of health professions education in
Brazil, to understand the potential institutional factors that affect
the implementation of IPE, and to explore the expectations and

perceptions of students, teachers and administrators toward the
introduction of IPE.

Background

IPE is a new concept in Brazil. The national healthcare model is
based also on traditional trends, with a strong emphasis on
uniprofessional, often disjointed professional practice. The edu-
cation of health professions has followed a similar path – favoring
the formation of the professional specificities by a uniprofessional
logic, which has resulted in strengthening professional silos and
training health workers with few skills for collaborative work.

In Brazil this uniprofessional logic has been strengthened in
two ways. First, legislation which regulates medical work was
approved, with presidential vetoes, which reinforced the
dominance of the medical profession over other healthcare
professions. Second, a program has been implemented whereby
foreign-trained physicians are recruited to Brazil as a way to
address the shortage of professionals for primary care in remote
areas as well as larger urban centers. These two government
policies have resulted in further unbalancing of the interprofes-
sional relationship that medicine shared with other health
professions.

IPE is therefore increasingly being seen as a much needed
approach for the Brazilian context, by allowing the adoption of
new educational activities to enhance the training and practice in
health care. Although new policies are aiming to re-orient
healthcare training, the emphasis is on strengthening the gener-
alist profile for primary care and early participation of students in
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sequential mixed-methods approach, and will conduct focus groups, individual interviews and
surveys with students, teachers and administrators based in two universities. Initial findings
have indicated that, at present, participants were not aware of systematic strategies to bring
students from different courses together for IPE, which has created problems for the
development of knowledge and skills for collaborative work. Further data will be gathered to
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Introduction

Interprofessional education (IPE) is defined as intervention where
‘‘members of more than one health or social care (or both)
profession learn interactively together, for the explicit purpose of
improving interprofessional collaboration or the health/well being
(or both) of patients/clients. Interactive learning requires active
learner participation, and active exchange between learners from
different professions’’ (Reeves, Perrier, Goldman, Freeth, &
Zwarenstein, 2013, p. 3). In a recent publication, the World Health
Organization (2010) has guided efforts for the adoption of IPE as
a way necessary for the re-formation of the health care workforce.
Likewise, the Lancet Commission outlined the limitations of
health professions education, and has pointed toward IPE as a key
approach to educating health professionals to ensure they can
collaborate in an effective manner (Frenk et al., 2010).

The growing evidence that IPE improves collaborative work in
health and brings benefits for the whole health care system
(e.g. Reeves et al., 2013), exposes the need to include this activity
in the process of reorientation of health professional training in
Brazil.

This research study aims to explore the use of IPE as a strategy
to improve the reorientation of health professions education in
Brazil, to understand the potential institutional factors that affect
the implementation of IPE, and to explore the expectations and

perceptions of students, teachers and administrators toward the
introduction of IPE.

Background

IPE is a new concept in Brazil. The national healthcare model is
based also on traditional trends, with a strong emphasis on
uniprofessional, often disjointed professional practice. The edu-
cation of health professions has followed a similar path – favoring
the formation of the professional specificities by a uniprofessional
logic, which has resulted in strengthening professional silos and
training health workers with few skills for collaborative work.

In Brazil this uniprofessional logic has been strengthened in
two ways. First, legislation which regulates medical work was
approved, with presidential vetoes, which reinforced the
dominance of the medical profession over other healthcare
professions. Second, a program has been implemented whereby
foreign-trained physicians are recruited to Brazil as a way to
address the shortage of professionals for primary care in remote
areas as well as larger urban centers. These two government
policies have resulted in further unbalancing of the interprofes-
sional relationship that medicine shared with other health
professions.

IPE is therefore increasingly being seen as a much needed
approach for the Brazilian context, by allowing the adoption of
new educational activities to enhance the training and practice in
health care. Although new policies are aiming to re-orient
healthcare training, the emphasis is on strengthening the gener-
alist profile for primary care and early participation of students in
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have indicated that, at present, participants were not aware of systematic strategies to bring
students from different courses together for IPE, which has created problems for the
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Introduction

Interprofessional education (IPE) is defined as intervention where
‘‘members of more than one health or social care (or both)
profession learn interactively together, for the explicit purpose of
improving interprofessional collaboration or the health/well being
(or both) of patients/clients. Interactive learning requires active
learner participation, and active exchange between learners from
different professions’’ (Reeves, Perrier, Goldman, Freeth, &
Zwarenstein, 2013, p. 3). In a recent publication, the World Health
Organization (2010) has guided efforts for the adoption of IPE as
a way necessary for the re-formation of the health care workforce.
Likewise, the Lancet Commission outlined the limitations of
health professions education, and has pointed toward IPE as a key
approach to educating health professionals to ensure they can
collaborate in an effective manner (Frenk et al., 2010).

The growing evidence that IPE improves collaborative work in
health and brings benefits for the whole health care system
(e.g. Reeves et al., 2013), exposes the need to include this activity
in the process of reorientation of health professional training in
Brazil.

This research study aims to explore the use of IPE as a strategy
to improve the reorientation of health professions education in
Brazil, to understand the potential institutional factors that affect
the implementation of IPE, and to explore the expectations and

perceptions of students, teachers and administrators toward the
introduction of IPE.

Background

IPE is a new concept in Brazil. The national healthcare model is
based also on traditional trends, with a strong emphasis on
uniprofessional, often disjointed professional practice. The edu-
cation of health professions has followed a similar path – favoring
the formation of the professional specificities by a uniprofessional
logic, which has resulted in strengthening professional silos and
training health workers with few skills for collaborative work.

In Brazil this uniprofessional logic has been strengthened in
two ways. First, legislation which regulates medical work was
approved, with presidential vetoes, which reinforced the
dominance of the medical profession over other healthcare
professions. Second, a program has been implemented whereby
foreign-trained physicians are recruited to Brazil as a way to
address the shortage of professionals for primary care in remote
areas as well as larger urban centers. These two government
policies have resulted in further unbalancing of the interprofes-
sional relationship that medicine shared with other health
professions.

IPE is therefore increasingly being seen as a much needed
approach for the Brazilian context, by allowing the adoption of
new educational activities to enhance the training and practice in
health care. Although new policies are aiming to re-orient
healthcare training, the emphasis is on strengthening the gener-
alist profile for primary care and early participation of students in
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Abstract

Interprofessional education (IPE) is an important issue to insert in the debate on the reform of
the education of health professions in Brazil. This paper provides details on an emerging study,
based in Brazil, whose aim is to explore the use of IPE as a strategy to reform health
professional education to become more collaborative in nature. The study has adopted a
sequential mixed-methods approach, and will conduct focus groups, individual interviews and
surveys with students, teachers and administrators based in two universities. Initial findings
have indicated that, at present, participants were not aware of systematic strategies to bring
students from different courses together for IPE, which has created problems for the
development of knowledge and skills for collaborative work. Further data will be gathered to
expand this analysis. Nevertheless, there is already clear evidence that there is a need to
integrate and strengthen the use of IPE in Brazil, as a key route forward to strengthening the
process of reorientation training of health professionals.
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Introduction
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(or both) of patients/clients. Interactive learning requires active
learner participation, and active exchange between learners from
different professions’’ (Reeves, Perrier, Goldman, Freeth, &
Zwarenstein, 2013, p. 3). In a recent publication, the World Health
Organization (2010) has guided efforts for the adoption of IPE as
a way necessary for the re-formation of the health care workforce.
Likewise, the Lancet Commission outlined the limitations of
health professions education, and has pointed toward IPE as a key
approach to educating health professionals to ensure they can
collaborate in an effective manner (Frenk et al., 2010).

The growing evidence that IPE improves collaborative work in
health and brings benefits for the whole health care system
(e.g. Reeves et al., 2013), exposes the need to include this activity
in the process of reorientation of health professional training in
Brazil.

This research study aims to explore the use of IPE as a strategy
to improve the reorientation of health professions education in
Brazil, to understand the potential institutional factors that affect
the implementation of IPE, and to explore the expectations and

perceptions of students, teachers and administrators toward the
introduction of IPE.

Background

IPE is a new concept in Brazil. The national healthcare model is
based also on traditional trends, with a strong emphasis on
uniprofessional, often disjointed professional practice. The edu-
cation of health professions has followed a similar path – favoring
the formation of the professional specificities by a uniprofessional
logic, which has resulted in strengthening professional silos and
training health workers with few skills for collaborative work.

In Brazil this uniprofessional logic has been strengthened in
two ways. First, legislation which regulates medical work was
approved, with presidential vetoes, which reinforced the
dominance of the medical profession over other healthcare
professions. Second, a program has been implemented whereby
foreign-trained physicians are recruited to Brazil as a way to
address the shortage of professionals for primary care in remote
areas as well as larger urban centers. These two government
policies have resulted in further unbalancing of the interprofes-
sional relationship that medicine shared with other health
professions.

IPE is therefore increasingly being seen as a much needed
approach for the Brazilian context, by allowing the adoption of
new educational activities to enhance the training and practice in
health care. Although new policies are aiming to re-orient
healthcare training, the emphasis is on strengthening the gener-
alist profile for primary care and early participation of students in
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clinical practice, with few or no initiatives that encourage the
development of collaborative capabilities.

Methods

This study employed a sequential mixed methods design.
Professors and students of nursing and medicine from two
universities in northeastern Brazil – one financed by the state
government, the other by the federal government, comprised the
research population. This population was selected because the
nursing and medicine programs of the two universities receive
investments as stimulus for health professions training reform.
Thirty-two nursing students (16 from State University and
16 from Federal University) and eight medical students
(from Federal University) participated in the five focus groups.

Focus groups and surveys (McFadyen, Maclaren, & Webster,
2007) with students will be undertaken during the initial and final
phases of the courses mentioned, and individual interviews will be
conducted with professors and administrators at both the
universities. The focus groups and interviews will address,
among other issues, the importance of teamwork, existing IPE
initiatives, barriers to IPE and strategies for overcoming
difficulties. To date, a content analysis has been undertaken to
analyze the focus group data, and will also be used to analyze the
individual interviews.

This paper presents preliminary findings from 40 nursing and
medicine students based in the two universities involved in this
study that participated in five focus groups. By the nature of the
research other data are being collected to complement the study:
focus groups with medical students at the state university,
interviews with professors from both universities and question-
naires with nursing and medical students of the two universities.

Findings

In general, the focus group data indicated that students recognized
the importance of interprofessional teamwork. However, they
reported a strong uniprofessional division of work in the health
services, with different professional identities and a strong culture
of hierarchy between the different professions. As two medical
students stated:

We will not deny that there is between the doctors a certain
prejudice on having to ask for a second opinion, of other
professional, when this opinion doesn’t come from another
doctor. This is fact. There is this pride, this arrogance (M1-
UFRN).
I realize this very well. . . (M2-UFRN).

A majority of students did not know about the principles of
IPE, and only the Federal University students mentioned they
have a very small number of courses where they come together for
shared learning, but this was not IPE, as the students did not
interact together. In contrast, students at State University did not
report any activity that enabled them to come together for IPE.

I think the big problem is that we are not being trained to work
in teams. . . the professional does not leave prepared to work in
a team. (NS3-UERN).

In both groups, the students reported that there were problems
with their teachers collaborating with one another:

I think there lacks a little of teamwork among professors of our
department. . . (NS1-UFRN).
The professors did not form a team. (NS2-UFRN).

In addition, the students noted the difficulty of breaking the
barriers established by professional identities, as well as the
hierarchical relations shared between the medical and nursing
professors based in the universities. Furthermore, it was noted that
the physical separateness of the structures of the two universities
was another major barrier in developing effective IPE.

Discussion

The preliminary findings from the student focus groups suggest
the need for greater communication and interaction between
health professionals to improve collaboration and therefore meet
the complex needs of healthcare systems, as noted by
Wilhelmsson, Svensson, Timpka, and Faresjö (2013). The
findings also highlight the importance of IPE in advancing the
agenda for reforming the education of health professions to
become more collaborative. However, the limitations of the
teachers in this study, a historical product of their own profes-
sional training, continues to stress uniprofessional silos and hinder
the building of skills for collaborative work. Although the
students reported initiatives to bring together students from
different professions, the current goals and form of learning was
not to build skills for collaborative work.

In summary, the emerging findings presented from the focus
group data suggests the need to deepen the debate on IPE as a way
forward to help the reorientation of health professions education
in Brazil.

Although, this research needs to be expanded with data from
the interviews and surveys, these emergent results already point
to a lack of any substantial interprofessional activities at both
study sites, which could contribute to the improvement of
collaborative care.

In presenting this study, we anticipate that it will help
contribute to the global IPE discussion by presenting the
possibilities and limitations for this form of education in Brazil
– a country that has no history with IPE. The study may also help
inform the future development, delivery and assessment of IPE in
Brazil. In addition, the study has policy implications in suggesting
how current health professions education could be reorganized to
encourage more collaborative approaches in training different
healthcare professions.
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research population. This population was selected because the
nursing and medicine programs of the two universities receive
investments as stimulus for health professions training reform.
Thirty-two nursing students (16 from State University and
16 from Federal University) and eight medical students
(from Federal University) participated in the five focus groups.

Focus groups and surveys (McFadyen, Maclaren, & Webster,
2007) with students will be undertaken during the initial and final
phases of the courses mentioned, and individual interviews will be
conducted with professors and administrators at both the
universities. The focus groups and interviews will address,
among other issues, the importance of teamwork, existing IPE
initiatives, barriers to IPE and strategies for overcoming
difficulties. To date, a content analysis has been undertaken to
analyze the focus group data, and will also be used to analyze the
individual interviews.

This paper presents preliminary findings from 40 nursing and
medicine students based in the two universities involved in this
study that participated in five focus groups. By the nature of the
research other data are being collected to complement the study:
focus groups with medical students at the state university,
interviews with professors from both universities and question-
naires with nursing and medical students of the two universities.
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In general, the focus group data indicated that students recognized
the importance of interprofessional teamwork. However, they
reported a strong uniprofessional division of work in the health
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