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RESUMO 
 
 
 

A educação interprofissional ainda representa um grande desafio para a 
educação em saúde. O objetivo deste estudo foi implementar a Visita 
Interprofissional da Cardiologia (VIC) como estratégia de ensino da educação 
interprofissional na graduação e pós-graduação da Universidade Federal do 
Rio grande do Norte (UFRN). Trata-se de um estudo tipo pesquisa-ação, 
exploratório, prospectivo realizado de março de 2013 a novembro de 2014, no 
Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
envolvendo profissionais da área da saúde (médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, odontóloga, assistentes sociais, farmacêuticos, enfermeiros e 
nutricionistas) e estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de 
saúde da UFRN. O estudo ocorreu em três etapas: Planejamento da atividade 
interprofissional, Implementação da atividade “Visita Interprofissional de 
Cardiologia (VIC)” e Avaliação da atividade, sendo a última realizada através 
de grupos focais. Após dois meses de planejamento, iniciamos a etapa de 
implementação onde foram realizadas 60 reuniões, envolvendo 1324 
participantes, sendo discutido um caso clínico por sessão. Após apresentação 
de cada caso, houve discussão interprofissional, ressaltando a especificidade 
de cada profissional para melhoria do cuidado integral com paciente em 
questão. Os grupos focais foram avaliados pela Análise Categorial de Bardin 
onde emergiram cinco categorias: Reconhecimento da participação em 
atividades interprofissionais prévias, Visão conceitual de atividades 
interprofissionais, Impactos da VIC na assistência, Contribuições da VIC na 
formação e Desafios da manutenção da VIC. O processo de planejamento e 
implementação da VIC atingiu os objetivos, embora a participação de alguns 
profissionais da saúde ainda não tenha sido sistemática em função da 
sobrecarga de atividades de alguns profissionais, como os da enfermagem, 
bem como dificuldades na conciliação de horários. A VIC foi considerada uma 
experiência exitosa, sendo bastante elogiada e reconhecida como iniciativa 
positiva para a melhoria da assistência prestada ao paciente cardiopata. Foi 
observado, pela análise dos grupos focais, que a VIC é uma estratégia que 
impacta positivamente tanto a assistência quanto o ensino, contudo, 
permanecem algumas dificuldades importantes, como a falta de recursos 
humanos e a dificuldade de alguns profissionais para se integrarem 
sistematicamente. 

 
Palavras chave : Educação Médica, Assistência ao Paciente, Cardiologia, 
Trabalho Interprofissional. 
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ABSTRACT 
 

The interprofessional education still represents a great challenge for the health 
education. This paper aims at implementing the Interprofessional Cardiology 
Visit (VIC, acronym in Portuguese) as a teaching strategy for the 
interprofessional education in the undergraduate and graduate courses of 
UFRN (Federal University of Rio Grande do Norte, acronym in Portuguese). It is 
a prospective and exploratory study held from March 2013 to November 2014, 
in the cardiology department of HUOL (Portuguese acronym for Onofre Lopes 
University Hospital), including health professionals from the mentioned hospital 
(doctor, psycologist, physiotherapist, dentist, social assistant, nutritionist, 
pharmacist and nurse), undergraduate and graduate students from the health 
courses of UFRN. The study happened in three parts: interprofessional activity 
planning; Implementation of the activity “Interprofessional Cardiology Visit 
(VIC)”; and Activity evaluation, this last one was made through focus groups. 
The process of planning and implementation of the VIC was described during 
the implementation phase: 60 meetings in which 1324 participants discussed 
one specific patient per meeting. After each case presentation, an 
interprofessional discussion was held, pointing out each professional’s specific 
point of view towards improving the overall care of that discussed patient. From 
the focus group analysis, five categories emerged: Recognition of previous 
participations in interprofessional activities; Conceptual vision of 
interprofessional activities; Impacts of the VIC to the patient’s care; 
Contributions of VIC to the professional training; and Challenges of VIC 
continuation. The making and planning of VIC process has reached its goals, 
despite of some health professional’s participation not being systematic due to 
work overload, such as the nurses’ case, as well as schedule difficulties. The 
VIC was praised as a successful experience and considered an initiative with 
positive impact for improving the care of patients with heart diseases. It is clear, 
from analyzing the discourses, that the VIC is a strategy which positively 
impacts both the care and the teaching. However, some difficulties remain, such 
as the lack of human resources and the challenge of making it systematic. 

 

Key words : Medical Education, Patient Care Team, Cardiology, 
Interprofessional Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Interprofissional (EIP) pode ser definida como a situação em 

que dois ou mais profissionais aprendem juntos sobre, a partir do e um com o 

outro, visando proporcionar a melhoria da assistência ao paciente1.  

A EIP e as Práticas Colaborativas (PC) estão tendo um enfoque cada 

vez maior na educação dos profissionais na área de saúde, visto que promove 

a desejada atenção integral ao indivíduo e, portanto, a melhoria da assistência. 

Tal fato foi evidenciado por Anderson2, que estudou grupos interprofissionais 

de saúde na comunidade e Gibson et al3 que relataram a inserção de outros 

profissionais na atenção ao paciente psiquiátrico. Holland et al4 descreveram a 

redução das internações hospitalares de pacientes com insuficiência cardíaca 

quando acompanhados por equipes multiprofissionais. Observava-se, de forma 

semelhante, a redução da mortalidade em pacientes críticos internados em 

unidade de terapia intensiva (UTI) que eram acompanhados por equipes 

multiprofissionais5.  

Autores como Barr6, Carpenter7, Linston8 e Anderson9 ressaltaram a 

importância de introduzir esta prática durante a graduação, bem como 

forneceram estratégias para tal. O momento correto para a introdução da 

atividade se, no início do curso ou mais tardiamente, ainda é controverso. 

O ensino interprofissional pressupõe uma maior interação e articulação 

entre os envolvidos, diferente do multiprofissional onde o aprendizado se faz 

em paralelo (WHO 2010).10 Experiências com trabalho interprofissional vêm 

sendo desenvolvidas em algumas instituições de ensino na saúde de vários 

países onde, estudantes de áreas afins são colocados lado a lado em salas de 

treinamento de emergências, realizando seminários, workshops entre outras 

atividades. Nestas situações, os estudantes são encorajados à discussão, ao 

planejamento de estratégias ou simplesmente observam modelos de atuação 

interprofissional para conhecer a rotina de outras profissões, o que favorece a 

colaboração e a comunicação.11  

A nível hospitalar destaca-se o trabalho de Morey 2002 onde centros de 

emergência nos Estados Unidos da América receberam treinamento para a 

atendimento interprofissional.12,13  
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Outra experiência relevante foi a do Hospital Regional Holsterbro, na 

Dinamarca, onde foi iniciada uma unidade de formação interprofissional para 

estudantes de terapia ocupacional, fisioterapia e enfermagem, aos quais se 

agregaram, posteriormente, estudantes de medicina da Universidade de 

Aarhus, na Suécia. Os grupos interprofissionais eram responsáveis por oito 

leitos em uma enfermaria de ortopedia. Tais grupos eram compostos por quatro 

alunos e apoiados por supervisores, os quais assumiram a responsabilidade 

pela referida ala durante turnos diurnos. Desta forma, simultaneamente, todos 

os estudantes desenvolviam suas respectivas competências profissionais e o 

aprendizado do trabalho em equipe.14 

No Brasil o interesse sobre as Atividades Interprofissionais (AIPs) vem 

crescendo nos últimos anos, visto que a integralidade da assistência à saúde 

constitui um dos eixos prioritários do Sistema Único de Saúde (SUS). O cenário 

brasileiro, entretanto, mostra que a formação é, sobretudo, uniprofissional e 

que as iniciativas de EIP ainda são tímidas, fazendo referência principalmente 

às ações multiprofissionais, seja na graduação, pós-graduação latu senso e, 

mais recentemente, referentes às atividades optativas extracurriculares como o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Tais 

atividades frequentemente envolvem tutores da rede de saúde, estudantes e 

docentes da saúde, o Telessaúde, a Educação Profissional, o Programa de 

Formação de Profissionais de Nível Médio para Saúde (PROFAPS) e a 

Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS).15 

A relevância do Trabalho Interprofissional (TIP) foi destacada na recente 

publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina 

(2014)16, onde se observa que deve prevalecer o trabalho interprofissional em 

equipe, o desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, respeitando-

se as necessidades e desejos da pessoa cuidada, a família e a comunidade. 

Um dos objetivos da formação é aprender interprofissionalmente com base na 

reflexão sobre a própria prática e pela troca de saberes com profissionais da 

área da saúde e de outras áreas do conhecimento, para a orientação, 

identificação e discussão dos problemas, estimulando o aprimoramento da 

colaboração e da qualidade da atenção à saúde. 

A graduação do médico deverá, portanto, contemplar o sistema de 

saúde vigente no país, a atenção integral da saúde, o trabalho em equipe, bem 
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como propiciar a interação ativa do aluno com usuários e profissionais de 

saúde desde o início de sua formação.16  

A despeito da importância do TIP e da EIP para a atenção integral, 

melhoria da segurança do paciente e do processo de trabalho das equipes, a 

atuação interpofissional é ainda bastante desafiadora em função da fragilidade 

das compentências relacionadas às práticas colaborativas como a 

comunicação interpessoal17.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UFRN, seguindo as 

orientações vigentes, enfoca dentre as competências e habilidades ético-

humanísticas da formação, a capacidade do médico de atuar em equipes 

multidisciplinares de saúde e estabelecer relações harmônicas 

interprofissionais18. 

Durante o curso de medicina na UFRN, observa-se que os estudantes, 

desde muito cedo, têm contato com experiências de aprendizado 

multiprofissional, principalmente em projetos e componentes curriculares que 

envolvem o ensino na comunidade. Essas experiências são potencialmente 

importantes, podendo, favorecer não somente o TIP, como também a EIP. 

Apesar da importância na alta complexidade e em especial, na 

abordagem ao paciente cardiopata, são escassas as experiências formais de 

ensino do TIP nas enfermarias do HUOL. O contato com os outros profissionais 

é realizado, habitualmente, através de uma abordagem individual, no formato 

de interconsultas, sem haver o compartilhamento ou troca de informações com 

o grupo, o que muitas vezes, proporciona grande dificuldade na comunicação 

entre as equipes, comprometendo a assistência. 

O HUOL é atualmente o hospital de referência para agravos 

cardiovasculares, sendo responsável por quase a totalidade dos atendimentos 

cardiológicos de alta complexidade do SUS, incluindo não somente 

atendimentos clínicos, como também procedimentos diagnósticos, intervenções 

hemodinâmicas e cirurgias cardíacas. Este fato é bastante relevante 

considerando que as doenças cardiovasculares no Brasil representam as 

principais causas de óbitos na população, fazendo-se necessário, políticas 

públicas voltadas para atenção no âmbito da prevenção, diagnóstico e 

terapêutica de tais agravos. O estímulo às ações com o envolvimento 

interprofissional desde a graduação pode representar uma estratégia para 
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minimizar o impacto negativo na qualidade de vida e sobrevida desta 

população. A adequação das ações voltadas à melhoria da saúde 

cardiovascular pode também reduzir o ônus secundário à incapacidade 

funcional dos adultos em fase produtiva, limitados do seu trabalho, temporário 

ou definitivamente, e necessitando, muitas vezes, de procedimentos que 

oneram o sistema público.19,20,21 

Assim, reconhecendo a relevância do TIP na assistência ao paciente 

cardiopata, a necessidade de adequação da formação voltada para a inserção 

da EIP e a realidade do HUOL, surgiram algumas questões: Será que 

pacientes internados no serviço de cardiologia do HUOL seriam favorecidos por 

essa prática? Poderíamos, baseados nos modelos encontrados na literatura, 

elaborar uma estratégia de TIP e EIP factível a realidade de um hospital 

terciário? Seria possível inserir uma estratégia de EIP na formação para 

obtermos ganhos no aprendizado dos estudantes? 

Neste contexto, a Visita Interprofissional da Cardiologia (VIC) foi 

idealizada como estratégia de inserção do TIP e EIP na enfermaria de 

cardiologia do HUOL.  

Pelo exposto, o desenvolvimento da VIC é relevante para atender esta 

lacuna do ensino do trabalho interprofissional na formação médica e dos 

demais profissionais envolvidos no atendimento ao paciente, bem como 

estratégia potencial para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, 

humanismo e cuidado integral ao paciente cardiopata, competências 

importantes e já previstas no projeto pedagógico não somente do curso de 

medicina, como nos outros cursos das áreas da saúde da UFRN. 

 

  



19 
 

 

2 OBJETIVOS 

 

Geral 

  

Implementar a Visita Interprofissional da Cardiologia (VIC) como estratégia de 

ensino do trabalho interprofissional no Curso de Medicina da UFRN.  

 

Específicos 

 

1. Estimular a integração e troca de saberes entre os profissionais da 

saúde que atuam na assistência ao indivíduo internado com 

cardiopatia no HUOL; 

2. Inserir uma discussão interprofissional como atividade curricular da 

formação do Programa de Residência Médica de Cardiologia do 

HUOL; 

3. Identificar estratégias de ensino do trabalho interprofissional no 

Curso de Medicina da UFRN;  

4. Melhorar a comunicação interprofissional da equipe de saúde 

responsável pela assistência ao paciente internado com cardiopatia 

no HUOL. 
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3 MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo tipo pesquisa-ação, qualitativo, exploratório e 

prospectivo, utilizando métodos mistos, realizado de março de 2013 a 

novembro de 2014, no serviço de cardiologia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL), envolvendo profissionais da área da saúde do HUOL e 

estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de saúde da 

Universidade Federal do Rio grande do Norte (UFRN). 

O estudo ocorreu em três etapas conforme elucidado a seguir. 

3.1. Primeira etapa – Planejamento da atividade int erprofissional 

O planejamento da atividade foi realizado em reuniões semanais, 

durante os meses de fevereiro e março de 2013, envolvendo a pesquisadora, 

sua orientadora e o coordenador do serviço de cardiologia do HUOL 

(CardioHUOL). Optou-se por seguir o modelo de estratégia exitosa já existente 

no Ambulatório Interprofissional de insuficiência cardíaca (AMIIC) da instituição, 

onde o paciente com insuficiência cardíaca é atendido, em cada consulta, por 

vários profissionais da saúde. Assim, inicialmente procuramos aqueles que já 

faziam atendimento aos pacientes internados no serviço de cardiologia 

(enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, assistentes sociais, 

psicólogas e odontóloga). Convidamos a todos pessoalmente para uma reunião 

onde discutiremos os casos de paciente internados, semanalmente, na lógica 

interprofissional. A atividade foi programada para ter duração de uma hora, 

acontecendo na sala da cardiologia, localizada no quinto andar do HUOL. O 

convite foi feito também aos residentes e à preceptoria da Residência 

Multiprofissional. Após anuência do coordenador do CardioHUOL, tal atividade 

passou a integrar o calendário de formação do internato de Medicina Clínica na 

cardiologia e os estudantes do internato puderam participar ativamente da 

discussão. 

   A reunião para discussão interprofissional, denominada Visita 

Interprofissional da Cardiologia (VIC), foi planejada para ter a duração de uma 

hora, iniciando com a apresentação da história clínica pelo estudante do 
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internato do curso de Medicina nos quinze minutos iniciais, seguida pela 

avaliação por parte de cada um dos profissionais da saúde visando à 

otimização da assistência integral ao indivíduo em questão. A pesquisadora, 

médica cardiologista, ficou responsável pela facilitação da atividade, 

organizando as falas e estimulando a participação dos presentes. Ao final de 

cada reunião foi selecionado o próximo indivíduo (caso) a ser discutido 

posteriormente. 

 

3.2. Segunda etapa – Implementação da atividade “Vi sita Interprofissional 

de Cardiologia (VIC)”. 

   A VIC, conforme planejado na primeira etapa, teve início em abril de 

2013 e para cada atividade havia uma lista de presença, contendo a função de 

cada participante. Conforme o planejamento a reunião iniciava-se com uma 

breve saudação do facilitador que apresentava o aluno responsável e o nome 

do paciente a ser discutido. 

A dinâmica da reunião sucedeu de acordo com as orientações 

realizadas na primeira etapa do projeto. Após a apresentação do caso, as 

intervenções dos diversos profissionais aconteciam obedecendo a prioridade 

da assistência, havendo, portanto, alternância de liderança em função da 

necessidade individual do paciente em discussão. Habitualmente a primeira 

intervenção era do farmacêutico ou residente, que comentava sobre as 

medicações, interações, efeitos adversos a serem identificados e propostas 

para mudanças conforme a necessidade. Seguiam-se posteriormente as falas 

dos demais que não tinham uma ordem pré-determinada sendo geralmente 

convocados pelo facilitador. 

Embora a atividade tenha sido inicialmente planejada para os estudantes 

do Curso de Medicina e profissionais, houve grande interesse por parte dos 

residentes da Residência Multiprofissional que se integraram ativamente, tendo 

sempre destaque pela enriquecedora participação. Estudantes e estagiários 

das outras profissões, geralmente trazidos pelos profissionais participantes, 

eram muitas vezes responsáveis pela apresentação dos comentários. 
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3.3. Terceira etapa – Avaliação da atividade e da p ercepção dos 

estudantes e profissionais quanto aos atributos das  relações 

interprofissionais e trabalho em equipe. 

   Para a avaliação inicial da VIC foi elaborado um questionário 

semiestruturado online, utilizando a plataforma SurveyMonkey®, contendo 

questões fechadas com escala de Likert de cinco pontos, para identificar a 

percepção dos participantes. Esta avaliação foi realizada nos três primeiros 

meses da nova atividade e o seu resultado foi apresentado no Congresso da 

Associação Europeia de Educação Médica (AMEE 2014). 

   Ao final de cada ano foi realizado um grupo focal com os participantes 

para avaliação qualitativa da VIC. Os grupos focais utilizaram um roteiro 

semiestruturado com as seguintes perguntas norteadoras: 

1. Vocês já haviam participado de uma atividade interprofissional antes? Qual? 

Onde? Como foi? 

2. O que a participação da visita interprofissional da cardiologia (VIC) 

representou para você, considerando a sua formação e sua atividade 

profissional? 

3. Quais os desafios que você percebe para realização/participação da VIC? 

A atividade envolveu 24 participantes e foi conduzida por dois 

facilitadores não vinculados ao estudo, com experiência na realização de 

grupos focais e especialistas em ensino na saúde que não haviam participado 

da VIC. 

 

Análise dos resultados 

Incialmente foi feita a análise descritiva dos dados obtidos com o 

questionário. Para a análise qualitativa, foi realizada a análise de conteúdo, 

conforme a temática categorial de Bardin22. Tal análise relaciona estruturas 

semânticas e sociológicas dos enunciados, a partir da pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados. A pré-análise foi realizada com a 

transcrição do áudio gravado durante a realização do grupo focal e agregação 

das impressões escritas pelos observadores. Seguiu-se a leitura flutuante do 
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corpus, que permitiu conhecer o conteúdo para facilitar a definição das 

hipóteses, superando o conhecido como "caos inicial". 

A etapa final foi a “formulação de hipóteses e objetivos" feita a partir da 

seleção das unidades de análise através do processo de categorização, em 

que as categorias que emergiram foram descritas e discutidas a partir do 

referencial teórico existente. 

 O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, parecer no 666.965 e 

registro CAAE no 16420513.7.0000.5292 (Anexo I). Todos os estudantes 

envolvidos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo II). 
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4 RESULTADOS 

 

 Como produtos do estudo foram elaborados um resumo para submissão 

dos resultados iniciais da VIC em importante evento de educação médica e um 

relatório sobre o processo de implementação da VIC como estratégia de EIP 

que por sua vez originou um artigo a ser submetido à revista Journal of 

Interprofessional Care, conforme mostrado a seguir. Ademais, o projeto da VIC, 

em virtude de sua aceitação, foi cadastrado e aprovado como projeto de 

extensão da UFRN, tendo sido agraciado com duas bolsas de extensão (Anexo 

III). 

 

4.1. Resumo submetido e aceito para apresentação - A VIC como 
estratégia de atividade interprofissional na cardio logia. 

 

O resultado da experiência inicial da implementação da VIC, fruto das 

respostas obtidas com o survey online foi apresentado no Congresso da 

Associação Europeia de Educação Médica (AMEE), edição de 2014, realizado 

em Milão, na Itália, conforme resumo publicado nos anais do congresso, 

mostrado a seguir. 

 

5JJ6 (21862)  

The Interprofessional Visit in Cardiology as a stra tegy to teach teamwork 

and interprofessional learning.  

Carla Suely Souza de Paula, UFRN, HUOL, Natal, Brazil  

Maria Fernanda de Oliveira Carvalho, UFRN, Natal, Brazil  

Valdejane Saldanha, UFRN, HUOL, Natal, Brazil  

Maria Nazaré Batista, UFRN, HUOL, Natal, Brazil  

Erica Vidal Costa Rego, UFRN, HUOL, Natal, Brazil  

Rosiane Viana Zuza Diniz*, UFRN, Clinical Medicine, Natal, Brazil  

 

Background : The interprofessional education still represents a great challenge 

for proper health education. The objective of this study was to explore how the 
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interprofessional visit in cardiology (IVC) impacted different healthcare workers 

and learners as an interprofessional educational initiative.  

 

Summary of Work: Weekly interprofessional meetings involving healthcare 

professionals, undergraduate medical students and residents from different 

health area courses were held between April and May 2013. After a brief 

explanation about one in hospital patients, each health professional commented 

about their specific assistance and the interface with other professionals. The 

students and residents were encouraged to participate. At the end, the 

participants answered a semi-structured question-naire to explore how this 

initiative contributed to improve teamwork and interprofessional activities.  

 

Summary of Results: The IVC had 63 participants in three months and 

obtained 46 responses (73 %) collected from physicians, nurses, dentists, 

psychologists, nutritionists, physiotherapists, social workers, pharmacists, 

medical students and medical and multiprofessional residents. The majority 

(95,7%) considered the specific discussion of each health professional very 

important for their learning. 89% percent of them considered that the IVC has 

contributed greatly to their education and professional development and 100 % 

felt motivated to study further the subject discussed during the activity. The 

open questions highlighted a better understanding about the role, skills and 

responsibilities of each health. professional. It stimulated interprofessional 

teamwork and provided high quality of care.  

 

Discussion and Conclusions: The IVC was evaluated as very important for a 

better understanding about the role, skills and responsibilities of each health 

professional. It allowed a more efficient practice and benefit to patients.  

 

Take-home messages: This IVC should be useful to promote interprofessional 

education to healthcare providers. 
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4.2. Relatório de implementação da VIC que subsidia rá a elaboração 

do artigo: A Visita Interprofissional da Cardiologi a (VIC) como 

uma estratégia para o ensino do trabalho em equipe e 

aprendizagem interprofissional na área da saúde. 

Introdução 

A educação interprofissional pode ser definida como a situação em que 

dois ou mais profissionais aprendem juntos sobre, a partir do e um com o outro, 

visando proporcionar a melhoria da assistência ao paciente¹. No Brasil o 

interesse sobre as atividades interprofissionais vem crescendo nos últimos 

anos visto que a Integralidade é um dos eixos prioritários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

O ensino interprofissional, de acordo com Organização Mundial da 

Saúde, pressupõe uma maior interação e articulação entre os envolvidos, 

diferente do multiprofissional onde o aprendizado se faz em paralelo². 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais3, a formação do médico 

tem por objetivo dotar o profissional de competências requeridas para atuação 

na prestação de serviço junto aos diversos níveis de atenção, primário, 

secundário e terciário, devendo o profissional ser preparado para atuar em 

equipe multiprofissional. A graduação do médico deverá, portanto, contemplar 

o sistema de saúde vigente no país, a atenção integral da saúde, o trabalho em 

equipe, bem como propiciar a interação ativa do aluno com usuários e 

profissionais de saúde desde o início de sua formação. O Projeto Pedagógico 

do Curso de Medicina da UFRN, seguindo as orientações vigentes, enfoca 

dentre as competências e habilidades ético-humanísticas da formação, a 

capacidade do médico de atuar em equipes multidisciplinares de saúde e 

estabelecer relações harmônicas interprofissionais4. 

Experiências com trabalho interprofissional vêm sendo desenvolvidas 

em algumas instituições de ensino na saúde de vários países5 onde estudantes 

de áreas afins são colocados lado a lado em salas de treinamento de 

emergências, realizando seminários, workshops entre outras atividades. 

Um estudo dinamarques relata uma interessante experiência de EIP, 

onde estudantes de terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem e medicina 
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aprendem em uma unidade de formação interprofissional. O grupo de 

estudantes é responsável pelo acompanhamento oito leitos, em uma 

enfermaria de ortopedia. Tais grupos são compostos por quatro alunos e 

apoiados por supervisores, os quais assumiram a responsabilidade pela 

referida ala durante turnos diurnos. Desta forma, simultaneamente, todos os 

estudantes desenvolviam suas respectivas competências profissionais e o 

aprendizado do trabalho em equipe.6 

Assim, reconhecendo a relevância do TIP na assistência ao paciente 

cardiopata e a necessidade da adequação da formação voltada para a EIP, 

este estudo tem o objetivo de relatar o processo de implementação da Visita 

Interprofissional da Cardiologia (VIC) como estratégia de ensino do trabalho 

interprofissional no curso de medicina da UFRN. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo exploratório prospectivo realizado de março de 

2013 a novembro de 2014, no serviço de cardiologia do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), envolvendo profissionais da área da saúde do HUOL e 

estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de saúde da 

Universidade Federal do Rio grande do Norte (UFRN). 

O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL, parecer no 666.965 e 

registro CAAE no 16420513.7.0000.5292. Todos os estudantes envolvidos 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

O estudo ocorreu em três etapas conforme elucidado a seguir. 

3.1. Primeira etapa – Planejamento da atividade int erprofissional 

O planejamento da atividade foi realizado em reuniões semanais, 

durante os meses de fevereiro e março de 2013, envolvendo a pesquisadora, 

sua orientadora e o coordenador do serviço de cardiologia do HUOL 

(CardioHUOL). Optou-se por seguir o modelo de estratégia exitosa já existente 

no Ambulatório Interprofissional de insuficiência cardíaca (AMIIC) da instituição, 
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onde o paciente com insuficiência cardíaca é atendido, em cada consulta, por 

vários profissionais da saúde. Assim, inicialmente procuramos aqueles que já 

faziam atendimento aos pacientes internados no serviço de cardiologia 

(enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, assistentes sociais, 

psicólogas e odontóloga). Convidamos a todos pessoalmente para uma reunião 

onde discutiremos os casos de paciente internados, semanalmente, na lógica 

interprofissional. A atividade foi programada para ter duração de uma hora, 

acontecendo na sala da cardiologia, localizada no quinto andar do HUOL. O 

convite foi feito também aos residentes e à preceptoria da Residência 

Multiprofissional. Após anuência do coordenador do CardioHUOL, tal atividade 

passou a integrar o calendário de formação do internato de Medicina Clínica na 

cardiologia e os estudantes do internato puderam participar ativamente da 

discussão. 

A reunião para discussão interprofissional, denominada Visita 

Interprofissional da Cardiologia (VIC), foi planejada para ter a duração de uma 

hora, iniciando com a apresentação da história clínica pelo estudante do 

internato do curso de Medicina nos quinze minutos iniciais, seguida pela 

avaliação por parte de cada um dos profissionais da saúde visando à 

otimização da assistência integral ao indivíduo em questão. A pesquisadora, 

médica cardiologista, ficou responsável pela facilitação da atividade, 

organizando as falas e estimulando a participação dos presentes. Ao final de 

cada reunião foi selecionado o próximo indivíduo (caso) a ser discutido 

posteriormente. 

 

3.2. Segunda etapa – Implementação da atividade “Vi sita Interprofissional 

de Cardiologia (VIC)”. 

A VIC, conforme planejado na primeira etapa, teve início em abril de 

2013 e para cada atividade havia uma lista de presença, contendo a função de 

cada participante. Conforme o planejamento a reunião iniciava-se com uma 

breve saudação do facilitador que apresentava o aluno responsável e o nome 

do paciente a ser discutido. 
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A dinâmica da reunião sucedeu de acordo com as orientações 

realizadas na primeira etapa do projeto. Após a apresentação do caso, as 

intervenções dos diversos profissionais aconteciam obedecendo a prioridade 

da assistência, havendo, portanto, alternância de liderança em função da 

necessidade individual do paciente em discussão. Habitualmente a primeira 

intervenção era do farmacêutico ou residente, que comentava sobre as 

medicações, interações, efeitos adversos a serem identificados e propostas 

para mudanças conforme a necessidade. Seguia-se posteriormente as falas 

dos outros que não tinham uma ordem pré-determinada sendo geralmente 

convocados pelo facilitador. 

Embora a atividade tenha sido inicialmente planejada para os estudantes 

do Curso de Medicina e profissionais, houve grande interesse por parte dos 

residentes da Residência Multiprofissional que se integraram ativamente, tendo 

sempre destaque pela enriquecedora participação. Estudantes e estagiários 

das outras profissões, geralmente trazidos pelos profissionais participantes, 

eram muitas vezes responsáveis pela apresentação dos comentários. 

  

3.3. Terceira etapa – Avaliação da atividade. 

   Para a avaliação inicial da VIC foi elaborado um questionário 

semiestruturado online, utilizando a plataforma SurveyMonkey®, contendo 

questões fechadas com escala de Likert de cinco pontos, para identificar a 

percepção dos participantes. Esta avaliação foi realizada nos três primeiros 

meses da nova atividade e o seu resultado foi apresentado no Congresso da 

Associação Europeia de Educação Médica (AMEE 2014), conforme observado 

no item 4.1. 

   Ao final de cada ano foi realizado um grupo focal com os participantes 

para avaliação qualitativa da VIC. Os grupos focais utilizaram as seguintes 

perguntas  norteadoras: 

1- Vocês já haviam participado de uma atividade interprofissional antes? Qual? 

Onde? Como foi? 
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2- O que a participação da visita interprofissional em cardiologia (VIC) 

representou para você, considerando a sua formação e sua atividade 

profissional? 

3 - Quais os desafios que você percebe para realização/participação da VIC? 

A atividade foi conduzida por dois facilitadores não vinculados ao estudo, 

com experiência na realização de grupos focais e especialistas em ensino na 

saúde que não haviam participado da VIC. 

A avaliação dos dados foi realizada através da análise de conteúdo, 

conforme a temática categorial de Bardin7.. Tal análise relaciona estruturas 

semânticas e sociológicas dos enunciados, a partir da pré-análise, exploração 

do material e tratamento dos resultados. A pré-análise foi realizada com a 

transcrição do áudio gravado durante a realização do grupo focal e agregação 

das impressões escritas pelos observadores. Seguiu-se a leitura flutuante do 

corpus, que permitiu conhecer o conteúdo para facilitar a definição das 

hipóteses, superando o conhecido como "caos inicial". 

A etapa final foi a “formulação de hipóteses e objetivos" feita a partir da 

seleção das unidades de análise através do processo de categorização, em 

que as categorias que emergiram foram descritas e discutidas a partir do 

referencial teórico existente. 

 

Resultados 

No período de abril de 2013 a novembro de 2014 foram realizados 60 

encontros, envolvendo 1.324 participantes, entre estudantes de graduação do 

curso de Medicina da UFRN e de outros cursos da área de saúde, estudantes 

de pós-graduação lato senso (médicos residentes da clínica médica e da 

cardiologia, além de residentes multiprofissionais), profissionais do serviço 

lotados no HUOL e docentes do curso de Medicina da UFRN, com uma média 

de 21,8 participantes em cada VIC (figura 1) 
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Figura 1 – Distribuição dos participantes de acordo  com a função na 

Visita Interprofissional da Cardiologia. Natal/RN, 2014 

CM=Clínica Médica; R1=Residente do primeiro ano; Multi=Multiprofisional 
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Figura 2- Profissionais Participantes da Visita Int erprofissional da 

Cardiologia. Natal/RN, 2014. 

 

 

Figura 3- Distribuição, segundo o curso, dos estuda ntes participantes da 

Visita Interprofissional de Cardiologia. Natal/RN, 2014. 
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 A participação dos residentes da residência médica e multiprofissional foi 

bastante semelhante, sendo observada na Figura 4. 

 

 

 

Figura 4- Distribuição dos residentes participantes  da Visita 

Interprofissional de Cardiologia, de acordo com o v ínculo às residências 

em saúde. Natal/RN, 2014. 

 

 Os grupos focais foram realizados no mês de março de 2014 e 

dezembro de 2014, contando com a participação de 24 participantes no total. 

Cada grupo apresentou a duração de 45 minutos, sendo as falas gravadas 

para transcrição e análise posterior do conteúdo. No primeiro grupo focal 

participaram profissionais da saúde e estudantes de pós-graduação das 

residências em saúde do HUOL. No segundo grupo focal, além da 

representação de profissionais da área da saúde e estudantes de pós-

graduação, houve também representação de estudantes do curso de medicina 

da UFRN. 

223
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Da análise dos grupos focais emergiram cinco categorias e 19 

subcategorias, conforme mostrado na tabela 1. 

Tabela 1 – Categorias, subcategorias e unidade de a nálises emergentes 

da análise de conteúdo dos grupos focais. 

AIP = Aatividade Interprofissional; VIC = Visita Interprofissional da Cardiologia; 

SUS = Sistema Único de Saúde 

 

Categoria Subcategoria Unidades de 
análise 

Reconhecimento da 
participação em AIPs prévias 

 
Primeiro contato 

 
07 

Reconhecimento de participação em 
alguma AIP 

03 

Relato de participação em encontros 
teóricos sobre AIP 

02 

Visão conceitual de AIP 

Atividade multiprofissional como 
interprofissional 12 

Reconhecimento do conceito de 
interprofissionalidade 06 

Impactos da VIC na 
assistência 

Melhoria da assistência considerando 
a individualização de condutas 08 

Atenção integral ao indivíduo 08 
Maior segurança na assistência 01 
Valorização profissional 05 

Contribuições da VIC na 
formação 

 
Melhoria da formação com a visão 
integral do indivíduo 

12 

Percepção da visão de outros 
profissionais sobre temas comuns 13 

Resgate do cuidado humanizado na 
formação 

01 

Aprendizagem baseada no modelo 01 

Desafios da manutenção da 
VIC 

Sobrecarga de atividades 07 
Adequação dos horários para 
discussão interprofissional 

03 

Motivação dos profissionais 
envolvidos 

03 

Institucionalização da ação para 
melhoria da assistência e do ensino 

05 

Adequação do SUS para resolução 
das demanda da VIC 

02 

Inserção de estudantes de todos os 
cursos e profissionais da saúde 02 
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 Chama a atenção que muitos participantes nunca haviam tido contato 

com atividade interprofissional e muitos diziam ter tido, porém mostrando nas 

falas um equívoco conceitual, pois as atividades relatadas tinham 

características multiprofissionais e não interprofissionais, como mostra a tabela 

2. Outro aspecto relevante diz respeito ao reconhecimento da visão do outro 

profissional da saúde no que concerne a temas comuns aos profissionais, 

como a visão do farmacêutico sobre a terapia medicamentosa. O impacto 

positivo tanto para a assistência quanto para o ensino dos profissionais da 

saúde foi também destacado pelos participantes (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Representação das falas dos participante s de acordo com as 

categorias e subcategorias que emergiram da análise  de conteúdo. 

Subcategoria Representação das falas 

Primeiro contato 

 
“E eu achei a experiência fantástica, nunca tinha 
participado de nada parecido. E abriu um pouco a 
cabeça, assim, eu como estudante de medicina” E2 
 

Reconhecimento de 
participação em alguma AIP 

“Minha experiência foi basicamente aqui na cardiologia, 
tanto no ambulatório de Dra. Rosiane quanto nas visitas 
semanais e, principalmente, nessa reunião. .... Assim, 
antes eu não lembro de ter tido uma integração tão 
grande.... Era uma coisa mais individualizada, assim, 
você falava com um profissional separadamente.” R2 
“No meu caso, a minha participação foi no ambulatório 
da Dra. Rosiane mesmo. A gente tem essa dinâmica de 
ter essa, essa integração. Eu me inseri com meu 
projeto de mestrado lá e acabou ficando, mas também 
de uma certa assistência ao paciente.” P2 
“A gente que já é da Cardiologia né, que já está inserido 
no serviço, já tem essa... Com base na nossa formação 
aqui, não só no ambulatório da Dra. Rosiane (que é 
bem consolidada já), mas também nas nossas visitas, 
né? Na visita semanal.” R1 
 

Relato de participação em 
encontros teóricos sobre AIP 

 
“...acho que eu vi só em ambientes de jornadas, 
congressos, mesas com discussões multiprofissionais 
para tentar abordar um determinado tema, uma 
determinada patologia específica dos pacientes” R5 
 

Atividade multiprofissional como 
interprofissional 

“Eu já havia participado de outras, de outras equipes 
multiprofissionais, em São Paulo no Hospital das 
Clínicas, mas é um pouco diferente daqui. Eu acho aqui 
mais integrado e a participação de cada profissional, 
maior.” P3 
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“Bem, eu já tinha tido uma experiência..... Agora o 
diferencial da cardiologia é que são com todos os 
profissionais.  .... Então eu acho que vocês tão de 
parabéns porque é um trabalho pioneiro, né?” P4 
 

Reconhecimento do conceito de 
interprofissionalidade 

“...lá a gente tem a equipe de médicos, psicólogos e 
serviço social e nutrição, mas a gente não tem essa 
interatividade como tem aqui na cardiologia, de você 
discutir os casos e acompanhar aquele caso, tentar 
melhorar a situação daquele paciente. A gente trabalha 
mais individualmente do que em equipe, né? Tem uma 
equipe, mas trabalha individual.”P1 
 
“Eu participei da reunião multiprofissional em outros 
serviços…. era bem mais rápido porque era passagem 
de plantão e basicamente a equipe era o médico, o 
enfermeiro, o fisioterapeuta e quem tava de plantão, 
então acaba sendo uma equipe bem menor do que a 
que tem aqui” R4 
 

Melhoria da assistência 
considerando a individualização 
de condutas 

“Eu tenho participado aqui já a mais de ano e acho que 
deve continuar e que tem melhorado muito a situação 
dos pacientes aqui da cardiologia.” P1 
 
“Até a questão de dieta mesmo, de como colocar, de, 
assim, muitas vezes a gente coloca apenas “dieta para 
insuficiência cardíaca”, e a gente não para pra pensar 
em que isso implica na prática. E esse diálogo é 
importante pra gente aprender também.” R6 
 
“Então na hora que você começa a fazer isso aqui você 
vê que para você tratar uma doença, e você ter 
sucesso, você precisa de vários... de ajuda de cada um 
para você ter o objetivo final. Porque o objetivo final é o 
paciente, né?” P4 
 

Atenção integral ao indivíduo 

“A gente sempre faz essa dinâmica de cada um 
levantar o seu ponto de vista sobre o paciente, das 
mais diferentes ordens. Tanto a parte psicológica, 
quanto a saúde bucal e aí a gente também, como 
médico também, insere as nossas colocações... tudo 
isso buscando uma avaliação global, né? Mais integral 
do paciente...” R1 
 
“É legal porque se fala sobre os vários aspectos de 
cada paciente e eu acho que só tem a somar, porque o 
paciente não é só uma coisa, não é só o psicológico, 
não é só o cardiológico, não é só a parte da saúde 
bucal.  Eu acho muito importante.” R3 
 

Maior segurança na assistência 

“Tá todo mundo junto na quinta-feira.... nos outros 
setores a gente tenta, mas que tem uma dificuldade no 
contato mesmo. ... Representa uma qualidade muito 
melhor pro serviço...muito mais segurança” R4 
 

Valorização profissional 

“Muita gente se impressiona quando a gente não tá 
dentro de uma sala e tá dentro de um hospital, então a 
gente poder fazer isso de uma equipe... Pra mim a 
valorização profissional é enorme.” P3 
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“E isso só tem a engrandecer pra todo mundo porque a 
gente aprende um pouquinho de cada um ne, a dar 
importância ao dentista, a nutricionista, ao assistente 
social, psicólogo ne, tudo isso é um conjunto pra que a 
gente tenha uma boa conduta e venha a ter os bons 
resultados. ” P4 
 

Melhoria da formação com a 
visão integral do indivíduo 

“Então assim, aqui, a nossa formação é bem 
direcionada para essa integração mesmo de todos, de 
todos os profissionais de saúde.” R1 
 
“Eu achei muito legal. Quero trabalhar desse jeito 
futuramente.” E1 
 
“No dia que a gente chegou já estava tendo a visita, 
com a participação de vários profissionais, e não 
esperava. Não sabia que aqui no hospital era tão 
integrado dessa forma.” E4 
 

Percepção da visão de outros 
profissionais sobre temas 
comuns 

“Eu achei muito massa também o farmacêutico aqui, 
aquela explanação voltada para o medicamento que é 
bem diferente da nossa.” E1 
 
“Mas aqui já tem essa facilidade da compreensão dos 
outros profissionais da importância da sua contribuição 
também. Então já tem essa facilidade e essa 
oportunidade de mostrar com mais propriedade, 
digamos assim, de como é que a gente pode se inserir 
e atuar.” P2 
 
“…para mim serviu muito para entender como outras 
áreas têm a visão do paciente que eu não tinha. Acho 
que a gente médico tem muito a visão só da doença em 
si” R2 
 

Resgate do cuidado 
humanizado na formação 

“...a quinta-feira passada foi um resgate pra mim porque 
a contribuição dos profissionais mostrou, voltou a me 
mostrar que o paciente é muito mais aquilo do que, do 
que a doença ou então do que aquela relação médico-
paciente que a gente tenta não estabelecer, que é 
difícil, e eu achei que foi muito bom, muito bom  
mesmo. ” E2 

Aprendizagem baseada no 
modelo 

“...na época da disciplina de cardiologia, por exemplo, a 
gente via a importância e tudo, mas eu nunca tinha 
visto sendo colocado em pratica aqui, entendeu, 
inclusive. Então achei muito interessante isso dessa 
graduação.” E5 
 

Sobrecarga de atividades 

“...a gente não tem recursos humanos suficientes e, vou 
dizendo, eu não sou só da cardiologia, eu sou da 
cardiologia do transplante. P4 
 
“Todas as quintas estão querendo fazer essa equipe, 
acho que é até uma política da EBSERH, não sei, em 
ter uma equipe multiprofissional em todas as clínicas, 
mas isso tem que ser visto em relação aos outros 
profissionais, se realmente tem um número suficiente 
pra que ele possa compor, o que é bem válido. ” R7 
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Adequação dos horários para 
discussão interprofissional 

“...se não tiver cuidado na questão da manutenção, ter 
mais ainda na situação dos outros profissionais, que 
algumas pessoas, por exemplo, eu vi que ficavam na 
correria do horário e tudo...” E4 
 

Motivação dos profissionais 
envolvidos 

“Acho que o primeiro grande desafio dessa reunião é a 
manutenção. A tendência é, pode acontecer, a reunião 
ter menos força, vamos dizer assim, motivacional, e ai 
algum profissional acaba não vindo, depois o outro 
acaba, e ai a reunião acaba ficando só médica e tipo, 
não dando o que ele quer, como aconteceu na UTI. ” 
R2 
 

Institucionalização da ação para 
melhoria da assistência e do 
ensino 

“...a partir do momento que ficar um profissional 
vinculado, realmente, de cada área, vinculado à 
cardiologia, existe a manutenção, tende a ficar, porque 
se torna, talvez, menos “desafiosa”, digamos assim” P2 
 

Adequação do SUS para 
resolução das demanda da VIC 

“...a gente discute e consegue achar uma saída que 
seria ideal pra ele, mas não consegue dar muito 
andamento nisso por uma dificuldade da sociedade, da 
logística, do estado mesmo, da nossa realidade do 
país. Então, assim, isso também pode ser um fator que 
venha a enfraquecer a reunião, a gente ver que não tá 
conseguindo dar andamento às demandas sabe.” R1 
 

Inserção de estudantes de 
todos os cursos e profissionais 
da saúde 

 
“E outro ponto seria que os residentes 
multiprofissionais, R1 das residências multiprofissionais, 
que fosse obrigatório eles participarem. Porque eles tão 
se formando, então a gente ta trabalhando, é, 
multiplicando a questão com a questão do ensino. ” P4 
 
“...durante a minha graduação, nenhum tipo de relação 
da minha profissão com outras profissões; a minha, eu 
so fui ter isso quando eu fiz uma residência. Então eu 
acho que, da minha área, se houvessem estudantes de 
odontologia participando das reuniões, isso ai podia ser 
disseminado e podia contribuir bastante pra eles e pro 
ensino também.” P3 
 
“Eu acredito que a participação da enfermagem aqui 
fosse uma boa, tanto pra melhorar essa relação, como 
também pra iniciar uma relação com outros 
profissionais que eu particularmente não sei até que 
ponto essa relação tá acontecendo.” E2 
 

E- Estudante R- Residente P- Profissional 

 

Discussão 

Este estudo apresenta uma forma inovadora de inserção do TIP e da 

EIP em nossa instituição de ensino. Apesar da dificuldade em conciliar os 

horários, bem como a sobrecarga de trabalho relatada pelos participantes, 
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observamos o grande interesse e envolvimento da equipe de assistência. As 

dificuldades trazidas pelo grupo corroboram com outros relatos em estudos da 

literatura. 

Em recente metanálise sobre os efeitos da EIP sobre a prática 

profissional, Reeves et al mostram que apenas 15 estudos foram incluídos 

como objeto da análise, evidenciando que esse é ainda um campo que carece 

de informações. A diversidade de intervenções, os vários cenários, bem como 

a dificuldade de estabelecer estratégias de avaliação da EIP são fatores 

limitantes para a sistematização do TIP e da EIP na prática profissional.8 Os 

benefícios relatados, de forma mais expressiva, foram no acompanhamento de 

pacientes diabéticos e na melhora dos desfechos em salas de emergência.  

A carência de estudos exploratórios e de intervenção, sobretudo no 

Brasil, embora dificulte a discussão de nossos resultados, fortalece esta 

iniciativa de inserção da EIP na formação de graduandos e pós-graduandos 

das diversas áreas da saúde. 

Cabe ressaltar que a VIC, diferente do mostrado em outros trabalhos, 

cujas experiências interprofissioais são mais pontuais (cursos, workshops, 

etc.), conseguiu reunir uma grande diversidade de profissionais, além de inserir 

estudantes das diversas áreas. Por ser uma atividade permanente do Serviço 

de Cardiologia do HUOL, proporciona o fortalecimento da linha de pesquisa da 

EIP e sua inserção nos currículos das profissões da saúde em nossa Instituição 

com base na vivência e prática do TIP.  

Observamos que a atividade foi consolidada e assumiu um papel de 

grande importância não só para os alunos, nosso objetivo inicial, como 

também, para os participantes que traduzem pelas falas sua satisfação, 

segurança, liberdade para atuação e principalmente a percepção de que esta 

atividade tem efetividade na melhoria da assistência integral ao paciente 

cardiopata. 
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Considerações finais 

Os objetivos do nosso trabalho foram alcançados uma vez que a VIC foi 

inserida na programação do Serviço de Cardiologia como atividade semanal, 

tanto para os estudantes como para os residentes. 

A integração e a troca de saberes foram evidentes, sendo obtido 

também uma melhor comunicação interprofissional. Observamos, claramente, 

no transcorrer das atividades a transformação da equipe multiprofissional para 

interprofissional. 

A VIC foi considerada uma experiência exitosa, sendo bastante elogiada 

e reconhecida como relevante iniciativa para a melhoria da assistência 

prestada ao paciente cardiopata. Fica claro, pela análise dos discursos, que a 

VIC é uma estratégia que impacta tanto na assistência quanto no ensino; 

contudo, permanecem algumas dificuldades, como a falta de recursos 

humanos, a necessidade de integrar atividades similares ao cronograma de 

outras residências, e a ausência de profissionais da enfermagem e da 

fisioterapia. 

Conseguimos também estimular o interesse de outros profissionais pela 

cardiologia fato demonstrado pela recente integração de uma farmacêutica, 

uma psicóloga e uma nutricionista à equipe que atuam, especificamente, na 

Enfermaria de Cardiologia. 

A participação de estudantes das diversas áreas foi realmente 

importante, pois demonstra que a integração pode ser realizada desde que 

sejam dadas as oportunidades. Os mesmos se mostram bastante seguros ao 

comentarem o caso clinico, devido a orientação e o suporte oferecidos pelos 

seus preceptores, sempre presentes.  

Algumas sugestões interessantes surgiram nos grupos focais, como a 

participação dos familiares em reuniões, permitindo a eles maiores 

esclarecimentos sobre a condição do paciente em questão, e também 

somando à equipe informações importantes para a sua atuação. De um modo 

geral, percebemos que a VIC é uma experiência pioneira e de muito sucesso, 
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mas que pode ser aperfeiçoada gradualmente para se tornar ainda mais 

completa. 

Em suma, nosso trabalho ganhou proporções além das esperadas, pois 

agregou pessoas, mudou atitudes e ajudou a fortalecer o Serviço de 

Cardiologia do HUOL. Tal iniciativa poderá, portanto, ser replicada em outros 

serviços, cenários e níveis de atenção no sentido de fortalecer a EIP e o TIP 

nas profissões da saúde. 
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  DA 
SAÚDE 

 

O desenvolvimento desse projeto possibilitou expressivo avanço nas 

atividades, tanto da assistência ao paciente internado com agravo 

cardiovascular, quanto no ensino da graduação e pós-graduação no 

HUOL/UFRN. A VIC foi inserida como atividade permanente no cronograma da 

enfermaria de Cardiologia, tornando-se uma atividade reconhecida e de forte 

influência nas atitudes dos vários profissionais. 

O ambiente salutar para a discussão de casos clínicos é favorecido 

também pela quebra da hierarquia existente nas relações entre os 

participantes, pois o enfoque não é eminentemente médico. 

Outro aspecto relevante foi a agregação de profissionais que passaram 

a compor especificamente a equipe interprofissional, como a psicóloga e a 

farmacêutica. Este fato contribuiu para institucionalização da atividade. 

Recentemente, observamos um aumento da participação dos 

estudantes, pois o comentário dos mesmos tem sido mais estimulado a cada 

sessão pelos respectivos supervisores. A inserção do estudante, portanto, 

deverá ser ampliada. 

Acreditamos que essa experiência pode ser utilizada como modelo para 

novas iniciativas em diferentes setores do HUOL, sendo necessárias 

estratégias para uma maior divulgação, o que deverá ocorrer após a conclusão 

deste estudo.   

Todos os fatos relatados só foram possíveis após a participação das 

atividades que envolveram o MPES; com certeza, para todos os participantes, 

esta oportunidade foi primordial para a mudança do pensamento e de atitude. 

Começamos a enxergar o ensino não mais como algo estático e sim como uma 

atividade sempre em transformação. Entendemos que somos fortes e que, 

mesmo com dificuldades, podemos mudar nosso meio. Nossa atuação é 

essencial para a quebra de paradigmas. Pensamos que além de melhores 

profissionais nos tornamos, também, melhores pessoas.   
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7 ANEXOS 

ANEXO I – Parecer consubstanciado do Comitê de Étic a em Pesquisa do 

HUOL. 
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclareci do 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLÍNICA  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL  
SERVIÇO DE CARDIOLOGIA - CardioHUOL 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Ensino do trabalho 

interprofissional no internato do curso de medicina da UFRN: quais as experiências 

existentes e como melhorá-las?” que é coordenada por Profa. Drª. Rosiane Viana Zuza 

Diniz e sua orientanda de mestrado Carla Suely Souza de Paula. 

O trabalho interprofissional pode ser definido como a situação em que dois ou 

mais profissionais aprendem juntos sobre, a partir do e um com o outro, visando 

proporcionar a melhoria da assistência ao paciente. O interesse sobre as atividades 

interprofissionais vem crescendo nos últimos anos, sobretudo porque as práticas 

colaborativas proporcionam a integralidade do cuidado em saúde, um dos eixos 

prioritários do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Apesar da importância, não existem experiências formais de ensino do trabalho 

interprofissional nas enfermarias do HUOL, o contato com os outros profissionais é 

feito geralmente através de uma abordagem individual onde o grupo não compartilha 

nem troca informações. Nosso objetivo neste estudo verificar se a participação na 

visita interprofissional em cardiologia (VIC) favorece a educação interprofissional. 

Você foi selecionado para participar das discussões interprofissionais que serão 

realizadas semanalmente as quintas-feiras ás 10h da manhã e contarão com a 

presença de diversos profissionais sistematicamente envolvidos na assistência do 

paciente internado na enfermaria de Cardiologia do HUOL. Será necessária, além da 

sua participação nas reuniões, a resposta de questionários avaliativos. Você será 

também convidado a participar dos grupos focais para avaliação da atividade. Você 

tem total liberdade para deixar o estudo quando lhe convier, sendo declarando ou não 

justificativa formal aos organizadores pela sua saída. Nenhum prejuízo será causado ao 

participante que decidir sair do estudo antes de concluída a sua participação, bem 
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como aqueles que permanecerem terão seus dados devidamente mantidos em sigilo 

pelos organizadores. 

Sua participação nesta pesquisa nos ajudará a avaliar a introdução do ensino 

interprofissional a nível hospitalar. 

O benefício relacionado com a sua participação será a avaliação desta 

estratégia de ensino como ferramenta para a melhoria do processo de formação 

acadêmica  

A pesquisa foi organizada de forma que os participantes não tenham nenhum 

gasto, no entanto, caso haja alguma despesa, esse gasto será ressarcido pelos 

organizadores, desde que sejam apresentados aos organizadores os comprovantes de 

custeio e seja declarada a eles uma justificativa pertinente para tais gastos. Além disso, 

quaisquer danos provocados aos participantes pela pesquisa também serão 

devidamente indenizados pelos organizadores do estudo.  

A previsão de risco em participar da citada visita é mínimo e está relacionado a 

sobrecarga de atividades do participante, podendo haver certo desconforto em dispor 

de tempo para assistir ou ainda a um certo constrangimento em responder a avaliação 

proposta. Entretanto, para minimizar tais riscos, a equipe pesquisadora discutirá 

sempre com o serviço de cardiologia do HUOL para escolha de pacientes que de fato 

motivem a discussão interprofissional, privilegiando o início e término pontuais das 

atividades para que todo o processo seja prazeroso e os benefícios maiores que os 

eventuais desconfortos associados à participação na atividade. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o Projeto de Pesquisa de sua 

participação, agora ou a qualquer momento  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Carla Suely Souza de 

Paula ou Rosiane Viana Zuza Diniz no endereço: Enfermaria de Cardiologia 5ºandar, 

HUOL- UFRN localizado na Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, CEP: 59120-300, Natal-

RN, ou pelos telefones (84)9986-1441  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Cep: 59.012-300, 

Natal-RN ou pelo telefone (84)3342-5003.  



51 
 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Utilização da estratégia “Ensino do Trabalho 

Interprofissional no Internato do Curso de Medicina da UFRN: Quais As Experiências 

Existentes e Como Melhorá-Las?”, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

 

Nome:_____________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Utilização da estratégia ‘“Ensino 

do Trabalho Interprofissional no Internato do Curso de Medicina da UFRN: Quais As 

Experiências Existentes e Como Melhorá-Las?”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 
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__________________________________________________ 

Pesquisador Responsável: Carla Suely Souza de Paula 

Natal, ____ de ___________ de 20____. 
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ANEXO III 

 

Ação de extensão referente ao projeto da VIC, cadas trado e em excussão 

no sistema de gerenciamento de ações acadêmicas (SI GAA) da UFRN. 
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ANEXO IV 

 

Programação das atividades no PRM em Cardiologia do  HUOL, mostrando 

a inserção da VIC como atividade curricular na resi dência de cardiologia. 

 

 

 

 

 


