
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE (MPES) 

 

 

 

 

 

 

 A ATENÇÃO BÁSICA COMO CENÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: NA PERSPECTIVA DOS RESIDENTES 

 

 

 

 

 

 

BETIANE FERNANDES DA COSTA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2018  



 

2 

 

BETIANE FERNANDES DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ATENÇÃO BÁSICA COMO CENÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: NA PERSPECTIVA DOS RESIDENTES 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ensino na Saúde, curso 
de Mestrado Profissional em Ensino na 
Saúde (MPES), da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Ensino na 
Saúde. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa. 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2018  



 

3 

 

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS 

 

  Costa, Betiane Fernandes da.  

   A Atenção Básica como cenário de implementação da educação 

interprofissional em saúde: na perspectiva dos residentes / 
Betiane Fernandes da Costa. - 2018.  

   65f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências 

da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde. Natal, 
RN, 2018.  

   Orientador: Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa.  

 

 

   1. Atenção Primária à Saúde - Dissertação. 2. Estratégia Saúde 

da Família - Dissertação. 3. Formação Profissional - Dissertação. 

4. Relações Interprofissionais - Dissertação. I. Costa, Marcelo 

Viana da. II. Título.  
 

RN/UF/BSCCS                                        CDU 614:37 

 

 

 

  

       
Elaborado por Adriana Alves da Silva Alves Dias - CRB-15/474 

  

 



 

4 

 

BETIANE FERNANDES DA COSTA 

 

 

 

 

A ATENÇÃO BÁSICA COMO CENÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: NA PERSPECTIVA DOS RESIDENTES. 

 

 

 

Trabalho Aprovado em: ____/____/_____ 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Presidente 

 

 

___________________________________________ 

Profa. Dra. Maria José Pereira Vilar 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Membro Interno 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Membro Externo 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dedico esse trabalho as pessoas mais importantes da minha vida: 

 

Meu esposo, Carlos Linhares, por estar junto me dando apoio em todos os 

momentos da minha vida, sempre me incentivando e por compreender meus limites. 

 

A minha mãe, pelo exemplo de vida que é. 

 

Ao meu pai, por sua generosidade. 

 

Aos meus irmãos, Fábio, Rosangela e Fabiano, por partilharem sempre das minhas 

conquistas. 

 

Aos meus sobrinhos, Bruno, Letícia e Pietro, por me ensinarem o amor de Titia. 

 



 

6 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a Deus por renovar minhas forças a cada amanhecer e com sua 

infinita misericórdia e proteção concedeu as bênçãos alcançadas e conquistas. 

 

Ao meu esposo, que durante essa jornada passou por um problema de saúde 

e deu exemplo de luta, coragem, perseverança e fé para alcançar os objetivos 

desejados dessa vida. 

 

Aos familiares, pais, irmãos, sobrinhos e cunhados que mesmo ausentes em 

momentos importantes, compreenderam e me deram forças para continuar e alcançar 

meus objetivos. 

 

Ao meu orientador Prof. Marcelo Viana, por me acolher e incentivar com a 

pesquisa, mesmo diante das dificuldades, sempre me passando confiança e 

determinação. 

 

À Escola Multicampi de Ciências Medicas (EMCM) da Universidade Federal do 

Rio grande do Norte (UFRN), por ter aberto as portas e gerado oportunidade de 

qualificar os profissionais do interior do nosso estado. 

 

Aos Residentes que participaram da pesquisa, em especial, aos que 

convivemos intensamente para obtermos uma melhoria nos atendimentos no local de 

trabalho. 

 

A todos que colaboraram com a pesquisa direta ou indiretamente e aos que 

incentivaram para que tudo desse certo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

RESUMO 
 

A realidade de vida e saúde das pessoas demanda cada vez mais uma nova lógica 
de formação dos profissionais de saúde, com profissionais mais aptos a trabalharem 
em equipe para o enfrentamento da complexidade e dinamicidade das necessidades 
de saúde das pessoas. Nesse contexto, a Educação Interprofissional (EIP) se 
apresenta como abordagem estratégica para que haja maior interação entre 
Residentes de diferentes formações nos cenários de práticas, permitindo o 
aprendizado entre áreas específicas de formações, melhorando a qualidade da 
atenção ao paciente. A pesquisa tem como objetivos: discutir as potências e limitações 
da Estratégia Saúde da Família (ESF) enquanto espaço de implementação da EIP a 
partir das percepções dos Residentes da RMPAB e RMFC da EMCM; Realizar oficina 
de formação em EIP para Residentes da RMPAB e RMFC; Inserir os Residentes dos 
Programas de RMPAB e RMFC na realidade da produção dos serviços de saúde da 
ESF; Conhecer as percepções dos Programas de RMPAB e RMFC sobre a vivência 
da EIP na ESF. Pesquisa de abordagem qualitativa e adotou como desenho a 
pesquisa ação, na medida em que estabeleceu uma ampla interação entre 
pesquisador e o fenômeno a ser investigado. O presente estudo foi realizado no 
município de Caicó/RN, mais especificamente no cenário de formação e na dinâmica 
de trabalho da ESF, tendo como sujeitos da pesquisa Residentes do Programa de 
RMPAB e RMFC da EMCM da UFRN, que propõe a implementação da EIP e visa, 
sobretudo, a atendimentos multiprofissionais, através da dinâmica do trabalho em 
equipe, configurando o trabalho em saúde também como espaço de um modelo de 
formação mais coerente com as necessidades de saúde da população. A pesquisa 
teve três etapas: uma oficina onde foram discutidos os princípios da EIP; 
implementação de práticas interprofissionais na realidade da produção dos serviços 
de saúde da atenção básica e Grupos Focais (GF) para explorar a experiência da 
vivência do trabalho colaborativo. Nessas fases foram adotados como instrumentos 
de coleta de dados: narrativas, diários de campo e um roteiro norteador para os GF. 
Foi adotada a técnica de análise de conteúdo temática que pressupõe as etapas de 
pré-análise; exploração do material e codificação; tratamento dos resultados obtidos, 
inferência e interpretação. A primeira etapa foi a oficina, na atividade de metodologia 
ativa, tivemos nossa primeira categorização: Aprendizado Mútuo. Quanto as 
narrativas o tratamento dos dados nos permitiu construir as seguintes categorizações: 
Aprendizagem Compartilhada, Comunicação Interprofissional, Eficácia na 
Resolutividade do Problema, Atenção Integral em Saúde, Valorização da Participação 
do Usuário, Troca de Habilidades Entre os Profissionais. Subcategorizações foram 
encontradas como: Flexibilidade dos Profissionais, Fragilidade do Apoio da Gestão 
quanto a infraestrutura e falta de insumos, Tempo Reduzido para as práticas 
interprofissionais. A segunda etapa foi realizado a ação das atividades na ESF, não 
houve coleta de dados. A terceira etapa foi realizado dois GF, onde foi possível 
construir categorizações através dos trechos selecionados nas falas dos Residentes: 
Aprendizagem Compartilhada, Conhecimento de Outras Profissões, Melhoria de 
Habilidade, Respeito Mútuo, Cuidado Integral ao Usuário. Subcategorizações foram 
relatadas como: Amadurecimento, Tempo Reduzido para as ações. Diante do estudo 
foi possível perceber a atuação dos Residentes, tornando um pilar do trabalho em 
saúde na ESF, trazendo um atendimento completo e resolutivo ao usuário.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. 
Formação Profissional. Relações Interprofissionais. 
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ABSTRACT 
 

The reality of life and health of people increasingly demands a new logic of training of 
health professionals, with professionals more able to work in teams to cope with the 
complexity and dynamicity of needs of people's health. In this context, 
Interprofessional Education (IPE) is presented as a strategic approach to increase the 
interaction among Residents of different backgrounds in the practice scenarios, 
allowing learning among specific areas of training, improving the quality of patient care. 
The objective of the research is to discuss the potentials and limitations of Family 
Health Strategy (FHS) as a space for the implementation of IPE based on the 
perceptions of students of the MRBA and RFMC of the MSMS Conduct IPE training 
for Residents of MRBA and RFMC; Insert Residents of the MRBA and RFMC 
Programs in the reality of the production of the health services of the FHS; To know 
the perceptions of the MRBA and RFMC Programs about the experience of IPE in the 
FHS. Research of qualitative approach and adopted as design the action research, in 
that it established a broad interaction between researcher and the phenomenon to be 
investigated. The present study was carried out in the municipality of Caicó / RN, more 
specifically in the training scenario and in the work dynamics of the FHS, having as 
subjects of research Residents of the Program of MRBA and RFMC of MSMS of 
UFRN, which proposes the implementation of IPE and aims, above all, to 
multiprofessional care through the dynamics of teamwork, configuring health work as 
well as space of a training model more coherent with the health needs of the 
population. The research had three stages: a workshop where IPE principles were 
discussed; implementation of interprofessional practices in the reality of the production 
of basic health services and Focus Groups (FG) to explore the experience of the 
experience of collaborative work. In these phases were adopted as instruments of data 
collection: narratives, field diaries and a guideline for the FG. It was adopted the 
technique of analysis of thematic content that presupposes the stages of pre-analysis; 
exploitation of the material and coding; treatment of the results obtained, inference and 
interpretation. The first stage was the workshop, in the activity of active methodology, 
we had our first categorization: Mutual Learning. Regarding the narratives, the data 
treatment allowed us to construct the following categorizations: Shared Learning, 
Interprofessional Communication, Efficiency in Problem Solving, Integral Health Care, 
Valorization of User Participation, and Skills Exchange among Professionals. 
Subcategories were found as: Flexibility of Professionals, Fragility of Management 
Support regarding infrastructure and lack of inputs, Reduced Time for interprofessional 
practices. The second step was the action of the activities in the ESF, there was no 
data collection. The third stage was accomplished two GF, where it was possible to 
construct categorizations through the selected excerpts in the Residents' speeches: 
Shared Learning, Knowledge of Other Professions, Skill Improvement, Mutual 
Respect, Integral User Care. Subcategories were reported as: Maturity, Reduced Time 
for Actions. Before the study it was possible to perceive the Residents' performance, 
making a pillar of health work in the FHT, bringing a complete and resolutive service 
to the user.  
 
 
KEY WORDS: Primary Health Care. Family Health Strategy. Vocational Training. 
Interprofessional Relations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A implementação da estratégia do Programa Saúde da Família (PSF), deu 

início na década de 1990 que, no seu contexto, deveria contribuir para a construção 

e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia do PSF traz no centro 

de sua proposta a expectativa relativa à reorientação do modelo assistencial a partir 

da atenção básica (1). 

O PSF surge no Brasil com o objetivo de modificar o modelo assistencial a partir 

da Atenção Básica (AB), conforme normatizações vigentes no Sistema Único de 

Saúde (SUS). A busca de novos modelos de assistência decorre de um momento 

histórico social, onde o modelo hospitalocêntrico não atende mais à emergência das 

mudanças do mundo moderno e, consequentemente, às necessidades de saúde das 

pessoas (2). 

Assim, o PSF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, 

tendo a família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente, 

introduzindo nova visão no processo de intervenção em saúde, na medida em que 

não espera a população chegar para ser atendida, pois age preventivamente sobre 

ela a partir de um novo modelo de atenção (2). 

Partindo dessa lógica, a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) passou 

por uma reformulação em conceitos na política e introduziu elementos ligados ao 

papel desejado da AB ordenando as Redes de Atenção. Ampliou a oferta de equipes 

de acordo com a realidade e diversidade do Brasil. Houve a inclusão de Equipes de 

Atenção Básica (EqAB) para a população de rua (Consultório na Rua), amplificou a 

oferta do Núcleo de Apoio a Família (NASF) aos municípios, facilitou condições para 

criações de Unidade Básicas de Saúde (UBS) Fluviais e Equipes de Saúde da Família 

Ribeirinhas (eSFR), como também a ampliação intersetorial de promoção à saúde 

com o Programa Saúde na Escola (PSE) e creches, o Telessaúde, a integração do 

sistema de informação e a ampliação da resolutividade da AB e para a continuidade 

do cuidado do usuário, que necessita da atenção especializada (3). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por, no mínimo, médico 

generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes Comunitários de Saúde (ACS). A Equipe de Saúde Bucal 
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(ESB) também se pode acrescentar, como parte da equipe multiprofissional: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em 

Saúde Bucal (3). 

 Apesar da existência de equipe multiprofissional na ESF, os profissionais na 

atualidade demonstram pouca capacidade para o efetivo trabalho em equipe. Tal 

realidade acarreta um trabalho pouco resolutivo e reforça o modelo da atenção à 

saúde centrada no médico, nos procedimentos de diagnóstico e terapêutica (4). 

Assim, é cada vez mais necessária uma nova lógica de formação dos 

profissionais de saúde, para que essa mudança possa ocorrer no serviço. Fazem-se 

necessários novos modelos de formação que possa sustentar uma nova lógica de 

produção dos serviços de saúde, com profissionais mais aptos a enfrentarem os 

problemas dinâmicas e complexos da sociedade (2). 

É nesse contexto que a Educação Interprofissional (EIP) se apresenta como 

abordagem capaz de desenvolver competências colaborativas, melhorando a 

qualidade da atenção à saúde. A EIP ocorre quando há interação entre estudantes de 

diferentes formações no campo da prática, permitindo o aprendizado entre as áreas 

específicas de formações, articulam o seu saber específico com os dos outros, 

objetivando a melhoria e a qualidade do cuidado ao paciente (5). 

A definição de EIP em saúde mais amplamente conhecida defende que 

acontece quando duas ou mais profissões da saúde aprendem com, sobre e para 

outra como forma de desenvolver a colaboração através de um processo de 

aprendizagem compartilhada a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados 

(6). 

Interessante destacar que o horizonte da EIP é o desenvolvimento de 

profissionais de saúde mais colaborativos, capazes de prestar uma assistência mais 

integral e, consequentemente, mais coerente na resolução e enfrentamento dos 

problemas e necessidades de saúde. A colaboração torna-se a prática esperada entre 

os diferentes profissionais de saúde, implicando em outras importantes mudanças. A 

integração e a flexibilidade da força de trabalho são alcançadas com amplo 

reconhecimento e respeito às especificidades de cada profissão, tido como um dos 

pilares das práticas colaborativas (7,8). 

A colaboração é quando dois ou mais profissionais de saúde atuam de forma 

interativa, compartilhando objetivos, reconhecendo o papel e importância do outro na 

complementariedade dos atos em saúde. Essa compreensão expõe a necessidade 
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de horizontalizar relações, questionando a histórica hierarquia entre os profissionais 

e entre estes e os usuários. A colaboração implica, necessariamente, em situar os 

usuários e suas necessidades de saúde na centralidade do processo (9,10). 

A EIP vem ao longo dos anos mais recentes, ganhando grande visibilidade ao 

redor do mundo como abordagem capaz de superar o modelo tradicional de formação 

pautado do desenvolvimento de competências específicas, sustentando o chamado 

tribalismo das profissões ou silos profissionais (11,12). 

O presente estudo se inscreve no campo da ESF enquanto cenário de 

formação para Residentes dos Programas de Residência Multiprofissional da Atenção 

Básica (RMPAB) e Residência em Medicina da Família e Comunidade (RMFC), ao 

propor a implementação da EIP que visa, sobretudo, evidenciar atendimentos 

Multiprofissionais entre os acadêmicos através da dinâmica do trabalho em equipe, 

configurando o trabalho em saúde também como espaço de um modelo de formação 

mais coerente com as necessidades de saúde da população.  

A relevância da proposta está na intencionalidade de aproximação dos 

Residentes dos programas de RMPAB e os RMFC no processo de formação, como 

forma de assegurar o ganho de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

compatíveis com a proposta de efetivar o trabalho em equipe, reconhecendo que 

aprender sobre o outros, com os outros e entre si é uma experiência inovadora, 

desafiadora e que requer forte compromisso e mudanças culturais. 

A pesquisa adotou como pressupostos/hipóteses que a AB, pelas 

características de trabalhar sobre um território delimitado a partir da dinâmica do 

trabalho de diferentes profissionais de saúde, se constitui como importante espaço 

para adoção da EIP, com grandes contribuições para os Programas de Residência 

que adotam a AB, mais especificamente a ESF, como cenário de aprendizagem. 
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2 CONTRIBUIÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A REORIENTAÇÃO DO 

MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE NO BRASIL 

 

Visto que o Brasil vive em uma transição epidemiológica singular e demográfica 

acelerada, que tem como característica tripla carga de doenças: persistência de 

doenças parasitárias, infecciosas e desnutrição, problema de saúde reprodutiva, com 

mortes maternas e óbitos infantis por causas consideradas evitáveis e o desafio de 

doenças crônicas que requer um cuidado de longa duração e uma abordagem 

sistemática para o tratamento. Os serviços de saúde brasileiros, que na atualidade 

não respondem as necessidades do país, estão sendo desafiados a dar respostas 

contínuas e integradas em um sistema de saúde fragmentado e voltado para as 

condições agudas (13). 

Entretanto surgem desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) para qualificar 

a Atenção Primária à Saúde (APS) em exercer a coordenação do cuidado e organizar 

pontos de atenção especializada integrados, intercomunicantes, capazes de 

assegurar que a linha de cuidado seja plenamente articulada com a APS e forneça 

aos usuários do SUS respostas adequadas as suas necessidades (13). 

Assim, a equidade e a universalidade têm sido favoráveis na expansão dos 

PSF, diante da implantação de equipes em comunidades restritas quanto ao acesso 

do serviço de saúde (14). 

Tendo em vista que a integralidade se caracteriza pela assimilação das práticas 

preventivas e das práticas assistenciais por um mesmo serviço. A equipe do PSF está 

capacitada para executar ações de busca ativa no território bem como 

acompanhamento ambulatorial (14). 

Nesse modo, faz-se necessário a integração dos profissionais em equipes 

interdisciplinares e multiprofissional para uma compreensão mais abrangente dos 

problemas de saúde e intervenções mais efetivas. O que implica a assimilação do 

princípio da integralidade em prol da reorientação do modelo assistencial é a 

integração do profissional com o paciente, que reconhece nele um sujeito, um ser 

semelhante. Tal assimilação deve ser processada cotidianamente nos encontros entre 

profissional e usuário nos serviços de saúde, obtendo assim um novo modelo 

assistencial, integral, humanizado e compromissado com o atendimento de 

necessidades e com a garantia do direito à saúde da população (14). 

A prática da saúde passa a ser centralizada na pessoa/família, fortalecendo o 
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vínculo com o usuário, a articulação à rede assistencial, a participação social e a 

atuação intersetorial (15). 

Sendo assim, o PSF passa a ser reconhecido como ESF devido à 

potencialidade em orientar a organização do sistema de saúde da população e 

contribuir na mudança do modelo assistencial (15). 

Portanto, recomenda-se que a atuação da ESF tenha uma nova base para as 

articulações intersetoriais devido a maior proximidade dos profissionais com a 

população e as interações no território de abrangência, possibilitando a constatação 

de problemas que incidem sobre o processo saúde-doença. Contudo os profissionais 

da ESF podem, então, contribuir para a elaboração de políticas de intervenção sobre 

essas situações (15). 

Precisamos ressaltar que se fazem necessárias mudanças no desempenho e, 

também, na gestão de programas e projetos de saúde, promovendo uma nova 

institucionalidade e maior responsabilidade pública vis-à-vis. Maior participação e 

controle social são indispensáveis para que ocorra impacto positivo na oferta de 

serviço e nas condições de vida e saúde da população. Isto é, mudanças na cultura e 

no compromisso com a gestão pública são indicadores importantes, mesmo quando 

seus efeitos e resultados finais só venham a ocorrer no médio e longo prazo (16). 

O fortalecimento da APS depende de um conjunto de condições tais como: 

disponibilidade de médicos generalistas com boa formação para cuidar da saúde da 

comunidade; ações de saúde abrangentes e articuladas, que contemplem vigilância, 

prevenção de enfermidades e promoção de saúde; gerenciamento do cuidado visando 

garantir sua continuidade, através da regulação do acesso e integração com os 

demais níveis de atenção; escopo assistencial amplo, se necessário incluindo outras 

especialidades médias para que atuem de forma articulada com os médicos 

generalistas nas situações de maior prevalência, tais como cardiologista, ortopedia, 

entre outras; e integração matricial com os especialistas(8).  

É de extrema importância a organização de serviço com a implementação de 

linhas de cuidado para as doenças mais prevalentes e de Projetos Terapêuticos que 

atendam necessidades mais singulares da população da área, são indispensáveis 

para a qualificação do cuidado. São utilizadas estratégias habitualmente, como as 

“linhas de cuidados”, para organizar a atenção de enfermidades crônicas, e são 

basicamente as normas que orientam os usuários sobre os caminhos preferenciais 

que devem percorrer e condutas a serem dotadas para terem suas necessidades 
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adequadamente atendidas. Normalmente se aplica a doenças como diabetes, asma, 

dor lombar, transtorno depressivo, entre outras. Quanto ao Projeto Terapêutico 

Singular (PTS) que também utiliza a linha de cuidado, porém não mais específico e 

visa planejar e monitorar a atenção individual de pessoas portadoras de doenças ou 

condições graves, como por exemplo, crianças prematuras, transplantados, 

portadores de lesões de medula espinhal, AIDS (8). 

Tendo em vista que o PTS é uma estratégia inovadora do Sistema Único de 

Saúde que se insere no contexto interdisciplinar para a terapêutica de enfermidades, 

tomando como pressuposto o princípio da integralidade, buscando ampliar o olhar 

para o usuário a partir da multiprofissionalidade(17). 

O que representa o trabalho em equipe na saúde é o processo de relações a 

serem pensadas pelos próprios trabalhadores, e há múltiplas possibilidades de 

significados quando realizado na perspectiva de uma atenção integral (18). 

Assim, nessa realidade, o trabalho em equipe se dá pelo desenvolvimento de 

interações presenciais na forma de reuniões mensais e em algumas atividades 

trabalhadas conjuntamente - como exemplo, os grupos operativos observados – 

executados pelo enfermeiro, nutricionista, o médico, o auxiliar de enfermagem e os 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)(18). 

É importante destacar que o trabalho em equipe tem sido um dos principais 

pilares para a assistência integral na saúde. Assim, uma abordagem integral dos 

indivíduos/famílias pode ser facilitada pela soma de olhares dos distintos profissionais 

que compõem as equipes de Saúde da Família e favorece uma ação interdisciplinar. 

Dessa maneira, é necessário que o trabalho em equipe seja norteado por um processo 

assistencial comum e que os profissionais desenvolvam uma ação de interação entre 

si e com a comunidade (18). 

2.1 O Trabalho em Equipe na produção dos Serviços de Saúde. 

Na atualidade, pode-se perceber a complexibilidade da atenção à saúde, o 

engajamento do profissional, a capacidade de escuta, o compromisso ético e a visão 

integral do sujeito do cuidado. O trabalho aparece como articulado à vida, exigindo 

quebra de preconceitos, mudanças de atitude, e às vezes se confunde entre relações 

profissionais e pessoais (19). 

No entanto, um processo de trabalho apoiado em uma equipe multiprofissional 

apta a oferecer atenção integral e a sustentar o enfoque social ampliado da estratégia 
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saúde da família, com claros objetivos de inclusão social, exige qualificação dos 

profissionais inseridos e adesão ao programa por parte desses profissionais (20). 

Nesse contexto, percebemos que a interdisciplinaridade requer uso integrado 

de conhecimentos na prática multiprofissional, invasão das fronteiras disciplinares, 

desenvolvimento de competência para lidar com os desafios do meio e atitude 

individual como componente fundamental para o agir profissional (19). 

Vale ressaltar que é complexo o trabalho no modelo da Saúde da Família. Atuar 

segundo o princípio da integralidade na atenção primária amplia as interfaces a gerir 

e colocar novas dificuldades e desafios no plano das competências, questões que 

devem ser consideradas ao se pensar sobre o potencial de cada profissional e as 

possibilidades dos coletivos trabalharem interdisciplinarmente (19). 

Contudo, o embasamento em objetivos e estratégias com efetivas 

configurações de comunicação, refletirá positivamente nos processos assistenciais e, 

consequentemente, na qualidade dos serviços e segurança do paciente (21). 

A metodologia de Apoio Matricial é um outro método a ser construído, tendo 

em vista sua relação com a área temática de aplicação, isto é, com o objeto, com a 

pergunta ou com a hipótese de trabalho (22). 

Vale ressaltar que o Apoio Matricial também se diferencia por pressupor a 

cogestão e a construção compartilhada do cuidado, o que implica em organizações 

que facilitem relações comunicativas e dialógicas entre os profissionais de saúde e, 

sobretudo, entre estes e os usuários, para que participem ativamente da elaboração 

dos seus projetos terapêuticos (22). 

Contudo, o trabalho em equipe da ESF associa-se à multiprofissionalidade na 

lógica interdisciplinar, com a troca de saberes entre os seus integrantes como 

mecanismo para efetivar as ações de saúde, ao compartilhamento de objetivos, 

decisões e responsabilidades, ao respeito e à valorização do trabalho do outro e à 

divisão de tarefas (23). 

Consequentemente, ainda é desafiador a construção do trabalho em equipe. 

Portanto, é preciso rever conceitos, refletir como manter os conhecimentos, as 

habilidades e as competências específicas e, ao mesmo tempo, promover um campo 

de atuação comum a todos os membros da equipe multiprofissional (24). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Discutir as potências e limitações da realidade de trabalho da Estratégia Saúde da 

Família enquanto espaço de implementação da Educação Interprofissional a partir das 

percepções dos Residentes da Residência Multiprofissional em Atenção Básica e 

Residência de Medicina da Família e Comunidade. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar oficinas de formação em Educação Interprofissional para alunos da 

Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Residência em Medicina de Família 

e Comunidade; 

• Inserir os alunos de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Residência em 

Medicina de Família e Comunidade na realidade da produção dos serviços de saúde 

da Estratégia Saúde da Família; 

• Conhecer as percepções de Residência Multiprofissional em Atenção Básica e 

Residência em Medicina de Família e Comunidade sobre a vivência da Educação 

Interprofissional na Estratégia Saúde da Família. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Tipo da Pesquisa 

A pesquisa adota a abordagem qualitativa, por ter como objeto de investigação 

a forte relação interpessoal e interprofissional que se interpõem no desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes através da educação 

interprofissional no cenário da atenção básica. A abordagem qualitativa se mostra 

adequada quando se propõe a explorar determinado fenômeno a partir da experiência 

das pessoas que vivenciam o fenômeno, compreende a subjetividade, valores, 

crenças, entre outros (24). 

No entanto, a pesquisa qualitativa se dá diante da necessidade de estudar um 

grupo ou população quando há um problema ou questão a ser explorado, identificando 

variáveis que não podem ser medidas facilmente ou escutar vozes silenciadas (25).  

Considerando os objetivos propostos, configura-se enquanto pesquisa-ação, 

pretendendo estabelecer uma ampla interação entre pesquisador e o objeto a ser 

investigado com a finalidade de aprimorar as competências colaborativas para o 

trabalho em equipe dos alunos que atuam na atenção básica, através da educação 

interprofissional. “Pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza 

técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para 

melhorar a prática” (26). 

A pesquisa-ação se materializa em passos decisivos para a produção de 

dados: planejamento, implementação, descrição e avaliação de uma intervenção 

sobre determinado fenômeno, aprendendo mais, ao longo do processo, tanto a 

respeito da prática quanto da própria investigação (26). 

Esse referencial metodológico foi escolhido por compreender que a pesquisa 

aprimora a prática e, consequentemente, a melhoria do trabalho em equipe nos 

campos de prática e qualifica o estudante para agir no trabalho em saúde, 

fortalecendo também a integração ensino-serviço-comunidade (27). 

4.2 Local do Estudo 

A pesquisa foi realizada no município de Caicó/RN, situado na região do Seridó, 

com distância aproximada de 280 km da capital. De acordo com o IBGE, o município 

possui aproximadamente 67.747 habitantes, destes 30.373 habitantes são homens e 
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32.373 habitantes são mulheres. 

O cenário de estudo foi desenvolvido em uma ESF, do município de Caicó do 

estado do Rio Grande do Norte (RN). 

A unidade de saúde é composta por uma equipe multiprofissional com 15 

funcionários, sendo: 1 Médico, 1 Enfermeira, 1 Dentista, 1 Auxiliar de Consultório 

Dentário, 3 Técnicos de Enfermagem, 6 Agentes Comunitários de Saúde, 1 

administrador e 1 Auxiliares de serviços Gerais. 

É campo de práticas para alunos do Programa de Residência Multiprofissional 

em Atenção Básica (RMPAB) e Residência em Medicina de Família e Comunidade 

(RMFC) da Escola Multicampi de Ciências Medicas (EMCM) da Universidade Federal 

do Rio grande do Norte (UFRN), com o intuito de colaborar na formação de futuros 

profissionais a serem inseridos no serviço e contemplar um atendimento de qualidade 

a população, trabalhando em equipe. 

O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, é uma Pós-

graduação lato sensu, foi criado nos termos da Lei nº 11.129, de 2005, orientado pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e 

realidades locais e regionais, abrange as seguintes profissões: Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Serviço Social. O Programa de Residência em Medicina de 

Família e Comunidade, enquanto Residência Médica é credenciado pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação (MEC). Ambos os 

programas de treinamento em serviço têm duração de 2 (dois) anos e são cumpridos 

em regime de dedicação exclusiva, em tempo integral e plantões, com carga horária 

de 60 horas semanais. 

Nesse contexto, a EMCM tem se destacado pela sua presença no interior do 

Estado e efetiva colaboração no processo de desenvolvimento estadual, regional e 

nacional. Sendo assim, a UFRN implantou os Programas de RMPAB e RMFC. É um 

Programa a ser desenvolvido nos municípios de Santa Cruz, Currais Novos e Caicó 

(sede administrativa do curso). O Programa de RMFC abrange as cidades de Caicó e 

Currais novos. Em ambas as residências, as atividades tiveram início em janeiro de 

2016. 

O processo de seleção dos professores da EMCM tem privilegiado a 

composição de um corpo docente de diversas formações, com vista a garantir o 

planejamento de atividades orientadas pelos conceitos de interprofissionalidade e 
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interdisciplinaridade. Tem-se estimulado a participação de profissionais da saúde da 

região, sobretudo, médicos, nos concursos públicos para professores do curso. Em 

abril de 2016, a EMCM-UFRN contava com 33 docentes, sendo 27 efetivos e 6 

temporários/substitutos, sendo: 19 médicos, 2 enfermeiros, 2 biólogos, 2 biomédicos, 

3 psicólogos, 2 fisioterapeutas, 2 farmacêuticos e 1 médica veterinária. 

4.3 Sujeitos da pesquisa 

O estudo teve como participantes, Residentes do Programa da RMPAB do 

primeiro ano (RMPAB 1) e do segundo ano (RMPAB 2) e do Programa da RMFC do 

primeiro ano (RMFC 1) da EMCM - Caicó. O quantitativo de participantes variou de 

acordo com cada prática realizada, um mesmo sujeito poderia participar de várias 

atividades da pesquisa. Porém, a fim de atender os trâmites ético-legais da pesquisa, 

foi estabelecido um total de 09 (nove) alunos de RMPAB 1, 07 (sete) RMPAB 2 e 01 

(um) RMFC 1, tendo em vista que os alunos estão em vários campos distintos de 

estágios. 

O plano de recrutamento dos sujeitos da pesquisa se deu antes do período da 

coleta e execução, onde inicialmente foi agendada uma reunião com o colegiado do 

Programa, e foi apresentada a proposta do estudo com a finalidade de justificar a 

realização. Foi enfatizada sua relevância para o fortalecimento da formação de 

profissionais aptos ao trabalho em equipe, através das práticas colaborativas. 

O critério de inclusão para fins de seleção dos Residentes de ambos os 

Programas envolvidos na pesquisa foi: estar em atividades de Residência na unidade 

básica de saúde ou outras unidades de saúde do município. 

Os critérios de exclusão dos Residentes foram: (1) Estar afastado das 

atividades por motivos de doença, que os impediram de participar das atividades; (2) 

Situação de ordem fisiopatológica temporária ou permanente que impediram o 

participante de participar da pesquisa (Distúrbios mentais, deficiência física 

relacionada à fala e a audição, distúrbios cognitivos, doença infecto-contagiosa que 

determinasse o não contato do participante com outras pessoas no período da coleta 

de dados). 

4.4 Procedimentos de Coleta de dados 

A pesquisa foi composta por três etapas, iniciando com um encontro em que 
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foi discutido os princípios da EIP. Posteriormente, foram realizados mais três 

encontros para a implementação e vivência de ações voltadas à EIP entre os 

Residentes e, por último, a realização de grupos focais sobre a experiência de vivência 

do trabalho colaborativo. 

Em virtude das especificidades da pesquisa-ação, os dados foram surgindo a 

partir da relação entre os participantes e o objeto de estudo a ser investigado, foram 

utilizados os procedimentos de coletas de dados que possibilitaram a sistematização 

dos mesmos, sendo as técnicas grupais um excelente recurso, já que permite que 

todo o processo seja construído de forma dialogada e coletiva (28). 

A primeira etapa, por se tratar de um tema recente no debate brasileiro, 

requereu a realização de oficinas para discussão de pontos relevantes a ser 

considerados na prática de estágio. O contato com os participantes foi realizado 

previamente pela pesquisadora pessoalmente, por telefone e redes sociais para 

agendamento dos encontros. 

 Assim a oficina foi conduzida pela pesquisadora a partir dos pontos abaixo 

(Apêndice 1): 

 Educação Interprofissional em Saúde: história e processo de 

conceituação; 

 A educação interprofissional no contexto do Sistema Único de Saúde 

(SUS) do Brasil; 

 Contribuições da educação interprofissional no processo de formação 

das Residências RMPAB e RMFC; 

Após a discussão dos pontos acima descritos, adotamos uma atividade de 

metodologia ativa, uma dinâmica com os Residentes, onde três grupos com quatro 

componentes e um grupo com cinco componentes foram formados. Foi distribuída 

uma folha de papel tamanho A4 e uma tesoura para cada grupo, onde todos teriam o 

desafio de realizarem uma abertura nesse papel que fosse capaz de passar todo o 

corpo de uma pessoa mantendo as bordas da folha de papel preservadas. Após a 

dinâmica foi realizada um discussão, que foi gravada, com os seguintes pontos: 

 O que facilitou para essa dinâmica? 

 E o que dificultou? 

 Vocês conseguem relacionar essa dinâmica com o serviço de saúde? 
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Após a dinâmica, foi entregue aos Residentes diários de registros individuais 

e narrativas aos participantes onde os mesmos relataram o que mais marcou 

positivamente e negativamente e a percepção quanto às ações de aprendizagem 

compartilhada. Permitindo a análise do conhecimento prévio, da realidade e o 

planejamento das ações. Consiste em um caderninho de notas onde foram registradas 

todas as impressões pessoais e os comportamentos contraditórios dos sujeitos 

pesquisados (29)  

A segunda etapa da pesquisa-ação foi realizada a vivência, que demandou 

um processo mais criterioso para a realização do pré-natal compartilhado e o 

programa de Crescimento e Desenvolvimento coletivo (CeD). 

As gestantes e as mães que participarem das atividades de pré-natal e CeD, 

respectivamente, foram informadas sobre os objetivos da atividade. Embora as 

grávidas e mães não tenham sido objeto da pesquisa, mas foram o meio para a 

investigação. Elas foram informadas sobre a natureza da pesquisa e seus objetivos, 

respeitando todos os preceitos da ética com seres humanos.  

Foram realizadas quatro consultas de atendimento Multiprofissionais, dois pré-

natais e dois atendimentos coletivo de CeD. Durante o desenvolvimento das ações, a 

pesquisadora participou como observadora das consultas. Nesse momento não 

obteve coletas de dados, foi apenas o momento de vivência.  

1ª ação: Os Residentes da RMPAB 2 realizaram as ações no dia 20 de 

novembro de 2017 na ESF. A primeira consulta foi o pré-natal com a equipe 

Multiprofissional, onde uma gestante no segundo trimestre participa de uma consulta 

com a equipe multiprofissional. A equipe é composta por Enfermeiro, Nutricionista, 

Fisioterapeuta, Assistente Social, Cirurgião-Dentista, Farmacêutico e Psicólogo. Os 

profissionais se articulam em uma roda de conversa deixando a gestante de uma 

forma confortável que todos se posicionam de uma forma horizontal com a paciente. 

Inicia a apresentação de todos e em seguida realizam uma busca de história da 

gestante, de forma bem espontânea e agradável. A paciente é o centro da atividade, 

tem abertura para falar e tirar suas dúvidas. No decorrer do tempo, as orientações vão 

sendo ofertadas por cada profissional com respeito mútuo, cada um orientando de 

acordo com sua expertise e complementando orientações uns dos outros sem invadir 

o espaço das profissões, sempre com respeito e entrosamento entre os profissionais. 

Para finalizar a consulta a gestante é examinada pelo Enfermeiro e o registro é feito 

na caderneta. 
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2ª ação: No mesmo dia e local foi realizado atendimento Multiprofissional, o 

CeD com um total de cinco (05) crianças na faixa etária de 0 a 6 meses, 

acompanhadas de suas mães ou responsáveis. Os Residentes da RMPAB 2 se 

distribuíram entre os acompanhantes das crianças que se sentaram em colchonetes 

no chão em formato de círculo. O profissional de Enfermagem conduziu o primeiro 

momento, iniciando com apresentações da equipe e usuários. Em seguida, iniciou a 

explicação da antropometria de acordo com o Caderno de Atenção Básica Nº 33, 

Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento (estatura, perímetro cefálico, 

peso, cálculo do índice de massa corpórea) e estimulou aos acompanhantes a 

realizarem em suas crianças com o apoio dos demais profissionais. Explicou-se, 

também, o registro dos gráficos, a importância de manter as vacinas em dia foi 

enfatizada e as perguntas do desenvolvimento da criança, que tem na própria 

caderneta, foram contempladas. Após essas atividades iniciou a orientação da 

nutricionista quanto ao aleitamento materno, a importância da amamentação e os 

nutrientes que compõem o leite materno. Na sequência, a cirurgiã dentista 

complementa com orientações de higiene bucal. A farmacêutica contribui com 

orientações de contraceptivos adequados para quem está amamentando e, para 

finalizar, a assistente social acrescenta com orientações a respeito dos direitos do 

Bolsa Família. 

3ª ação: No dia 21 de novembro de 2017, foi realizado o pré-natal 

Multiprofissional com Residentes da RMPAB 1 e por um Residente da RMFC. É uma 

equipe mais completa por ter um núcleo profissional amplo, composta por um 

Profissional de Enfermagem, um Educadora Físico, um Nutricionista, um 

Fisioterapeuta, um Cirurgião-Dentista, um Farmacêutico, um Veterinário, um 

Fonoaudiólogo, um Assistente Social, um Psicóloga e um Médico Residente da RMFC 

1. A formação também se dá por um círculo, com a mesma metodologia, sempre 

deixando a usuária de forma que ela se sinta bem e confortável para explanar a sua 

vida, queixas, dúvidas de uma forma que ela se torne o centro da ação. O Profissional 

de Enfermagem, por ter conhecimento do histórico da paciente, faz a apresentação 

da equipe e da história da usuária. No início, foi perceptível a timidez da gestante, mas 

em um espaço de curto tempo, ela demonstrou-se estar mais confortável. Durante 

toda a consulta os profissionais demonstraram entrosamento, respeito e contribuição 

nas orientações compartilhadas entre as profissões. Após a ação compartilhada, a 

gestante foi examinada por Enfermeiro e Médico, o registro na caderneta da gestante 
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foi realizado. De acordo com os Residentes que participaram de atendimentos às 

gestantes em conjunto, onde cada profissional orientou a gestante simultaneamente, 

discutiram intervenções e planejamento de saúde quando necessário, com o intuito 

da usuária obter uma gestação mais saudável. 

4ª ação: Dia 22 de novembro de 2017, foi realizado o atendimento 

Multiprofissional de CeD com os Residentes da RMPAB 1 e da RMFC 1. Teve a 

participação de sete (07) crianças, na faixa etária de 2 a 4 anos, acompanhadas de 

suas mães ou responsáveis. Os profissionais se distribuíram entre os acompanhantes 

das crianças. O Profissional de Enfermagem iniciou as atividades com apresentação 

de todos os participantes (Residentes e usuários), em seguida explanou o tema de 

Segurança e Prevenção de Acidentes domésticos, e se deu início à explicação da 

avaliação antropométrica, de acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 33 Saúde 

da Criança: Crescimento e Desenvolvimento (estatura, perímetro cefálico, peso, 

cálculo do índice de massa corpórea) e de acordo com as explicações, os demais 

profissionais orientam aos adultos a realizarem as atividades com suas crianças. 

Explicaram o registro dos gráficos, enfatizaram a importância de manter as vacinas 

em dia, nesse momento, uma mãe contribuiu informando as outras mães onde 

poderiam encontrar o calendário vacinal na caderneta. Devido à faixa etária ser mais 

avançada, os Residentes adotaram uma dinâmica, imagens que poderiam ser riscos 

de acidentes para crianças foram colocadas dentro de uma caixa e com o auxílio de 

uma canção essa caixa passava de mão em mão até parar em uma pessoa e a mesma 

retirar uma imagem da caixa, ao ver a imagem que foi retirada havia uma breve 

conversa, entre os participantes, a respeito da imagem e trocas de experiências entre 

eles. Os profissionais complementavam a respeito de prevenções dos acidentes 

domésticos.  

A terceira etapa foi realizada após a execução das atividades compartilhadas 

de Pré-Natal e acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento (CeD), onde foi 

realizado 01 (um) Grupo Focal (GF) com RMPAB 1 e RMFC 1 e em outro momento 

com RMPAB 2. O GF foi orientado por um roteiro norteador (Apêndice 2). 

A realização dos GF foi conduzido pela própria pesquisadora. Foi realizado em 

uma sala aconchegante com boa acústica, localizada na ESF onde foi realizada as 

ações da pesquisa, todos os participantes foram bem acomodados. Os relatos foram 

gravados e transcritos pela mesma. O tempo médio de duração das seções de cada 

GF foi de 35 minutos. O roteiro do grupo focal foi conduzido pela pesquisadora, 
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•Narrativas

Oficinas de 
Alinhamento Conceitual

•Pré-Natal

•C&D

Imersão no Trabalho em 
Saúde

•Grupo focal 1

•Grupo focal 2

Conversando sobre o 
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considerando os pontos positivos e negativos, competências para o trabalho em 

equipe, percepções de EIP, experiências vivenciadas, questões sobre a influência da 

EIP nas práticas da ESF, descrição e finalidade das atividades integradas entre as 

áreas profissionais. Todos os relatos foram identificados por referência ao grupo a que 

pertencem os Residentes. 

O GF foi utilizado no entendimento das diferentes percepções e atitudes acerca 

de um fato, prática, produto ou serviço. A essência deste recurso respalda-se 

justamente na interação entre os participantes e o pesquisador, que objetivou colher 

dados a partir da discussão focada em tópicos específicos e diretivos. Foi composto 

por Sete e nove participantes que foram selecionados por apresentarem certas 

características em comum que estão associadas ao tópico que foi pesquisado, no 

caso da nossa pesquisa, o fato de terem passado pelo mesmo processo de formação 

(30). 

Figura 01: Etapas de realização da pesquisa 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela mestranda e orientador. 

 

4.5 Análise dos Dados 

 A análise dos dados consistiu na fase de interpretação dos dados recolhidos 

no campo, onde fomos além do escrito e dando, assim, um direcionamento à 

pesquisa. As leituras do material foram exaustivas, realizamos a codificação de cada 

fala e narrativa. A análise do GF foi realizada após a transcrição das falas dos 

Residentes. Por meio da interpretação foi possível identificar nas falas, narrativas e 

ações das categorias da EIP, que se deu através do conhecimento apreendido com a 
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leitura crítica do referencial teórico selecionado. Para tanto, foi adotado a técnica de 

análise de conteúdo temática categorial de Bardin. 

Através dessa técnica de análise de conteúdo, seguimos algumas etapas 

definidas por Bardin como: pré-análise; exploração do material ou codificação; 

tratamento dos resultados obtidos, inferência e interpretação (31). 

Um dos métodos de realização da análise de conteúdo foi por meio de grelhas 

confeccionadas, onde foram ordenadas as falas das narrativas coletadas e nas 

entrevistas com as questões norteadoras. Após a leitura e escuta exaustivas das falas 

e registros individuais, foram realizadas as grelhas objetivando a identificação dos 

núcleos de sentido, isto é, descobertos os significados expressos pelos sujeitos da 

pesquisa. Uma vez identificados os núcleos de sentido, estes foram codificados (31).  

 Após a codificação, subcategorias emergiram por meio das inferências e 

correlações realizadas pelo pesquisador com o referencial teórico adotado. 

Posteriormente, as subcategorias foram agrupadas em categorias temáticas 

significativas, manifestas nos relatos dos participantes (31).  

Por fim, as categorias temáticas foram interpretadas e discutidas pelo 

pesquisador à luz do referencial teórico da EIP. 

Para garantir a confidencialidade dos participantes são utilizados nomes de 

personagens bíblicos nas falas e narrativas, tais como: Davi, Paulo, Moisés, Maria, 

Ester, Ruth, Raquel, Sara, Marta, Débora, Edith, Gemima, Eva, Madalena, Miriam, 

Sofia, Ana e Dalila. 

4.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

A coleta de dados deu início no período de 13 de novembro de 2017 com a 

oficina realizada na EMCM. Inicialmente foi exposto os objetivos da pesquisa, bem 

como as etapas da mesma.  

Os sujeitos foram expostos a riscos mínimos, ou seja, o risco que correu está 

relacionado à sensação de sentir-se sobrecarregado com as etapas da pesquisa, uma 

vez que os participantes precisaram dividir o tempo destinado à realização das etapas 

com seus atendimentos no serviço. Constrangimento ou desconforto ao ter que expor 

opiniões e vivências ligadas à prática, preocupação em ser avaliado e risco de inibição 

diante da presença do pesquisador e do observador no momento das oficinas e em 

outros momentos coletivos da pesquisa. 
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Os benefícios dessa pesquisa foram: discutir as potências e limitações da 

realidade de trabalho da ESF enquanto espaço de implementação da EIP a partir das 

percepções dos Residentes da RMPAB e da RMFC.  

Com o objetivo de redução dos riscos a que os sujeitos foram expostos, a 

pesquisadora, com antecedência, apresentou as etapas da pesquisa a coordenação 

das respectivas Residências entrando em consenso que não haveria dano algum ao 

aluno participante da pesquisa. As datas e horários de cada etapa da pesquisa foram 

discutidos com os sujeitos com antecedência. Os espaços utilizados para cada etapa 

foram agradáveis e de bom conforto e os participantes foram orientados para que os 

mesmos sentissem à vontade a participarem da pesquisa. O compromisso de garantir 

o anonimato do sujeito está enfatizado no TCLE, bem como informações detalhadas 

do pesquisador e do Comitê onde a pesquisa está registrada. 

Caso o sujeito da pesquisa sofrer algum dano, comprovadamente durante a 

pesquisa ou no futuro, será executado um plano de indenização pelo investigador 

principal da pesquisa. Porém, diante da natureza do estudo e seu baixo risco, é 

extremamente impossível que esses danos venham a ocorrer. Qualquer dúvida sobre 

a ética dessa pesquisa o sujeito poderá entrar em contato com o Comitê de Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Primeira Etapa  

5.1.1 Oficina  

 

Nossa pesquisa deu início com uma oficina onde foi realizada a explanação da 

história da EIP e o seu contexto no SUS e as contribuições da EIP no processo de 

RMPAB e RMFC. 

Após a discussão, adotamos uma atividade de metodologia ativa, uma 

dinâmica com os Residentes, onde quatro grupos foram formados e foi distribuída 

uma folha de papel tamanho A4 e uma tesoura para cada grupo, onde todos teriam o 

desafio de realizarem uma abertura nesse papel que fosse capaz de passar todo o 

corpo de uma pessoa mantendo as bordas da folha de papel preservada. Após a 

dinâmica foi realizado uma discussão, que foi gravada e usamos perguntas 

disparadoras. Com isso, tivemos nossa primeira categorização, o aprendizado 

mútuo com o objetivo de melhoria no trabalho. 

 Vimos que a EIP em saúde, acontece quando duas ou mais profissões da 

saúde aprendem com, sobre e para outra como forma de desenvolver a colaboração 

através de um processo de aprendizagem compartilhada a fim de melhorar a 

qualidade dos serviços prestados (6). 

“Os outros conhecimentos, já que a gente está falando da questão profissional é recorrer 
ao conhecimento do outro, porque dentro da sua perspectiva você é limitado, mas quando 
você se soma a outros campos, você acaba explodindo uma visão e vendo coisas que 
você jamais ia chegar a essa conclusão sozinho” (Ana). 

 

5.1.2 Narrativas 

 

Após a dinâmica, foram distribuídos diários de registros individuais e 

narrativas aos participantes onde os mesmos relataram o que mais marcou 

positivamente e negativamente e a percepção quanto às ações de aprendizagem 

compartilhada. Permitindo a análise do conhecimento prévio, da realidade e o 

planejamento das ações. Consiste em um caderninho de notas onde foram registradas 

todas as impressões pessoais e os comportamentos contraditórios dos sujeitos 

pesquisados (29). 

O processo de dados permitiu a várias categorizações devido aos elementos 

que aparecem nas narrativas, que fossem elaboradas inicialmente categorias 
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atribuídas aos relatos e em alguns casos atribuímos subcategorias. Cada categoria 

constitui-se dos trechos selecionados nas narrativas dos Residentes que contam com 

o respaldo do referencial teórico da EIP. Não existiram regras para a nomeação e 

quantidade das categorias. O tratamento dos dados permitiu construir as seguintes 

categorias: aprendizagem compartilhada, atenção integral em saúde, valorização da 

participação do usuário, tempo reduzido para as práticas interprofissionais. 

A categoria de aprendizagem compartilhada mostrou que os Residentes 

consideram que a EIP favorece ao conhecimento entre as profissões e atribuem aos 

conhecimentos uma visão abrangente da assistência. 

Contudo, o trabalho em equipe da ESF associa-se à multiprofissionalidade na 

lógica interdisciplinar, com a troca de saberes entre os seus integrantes como 

mecanismo para efetivar as ações de saúde, ao compartilhamento de objetivos, 

decisões e responsabilidades, ao respeito e à valorização do trabalho do outro e à 

divisão de tarefas (23). 

“Nosso trabalho evidenciou a possibilidade e a construção do conhecimento 
multidisciplinar” (Débora). 
“As ações de aprendizagem compartilhadas são de grande importância para nelas 
podermos aprender diversos assuntos de múltiplas áreas. No entanto, essas práticas 
devem ser mais estimuladas e divulgadas a acontecer” (Moisés).  
“No CeD, obtive um processo de aprendizado enorme com cada núcleo profissional que 
enriqueceu muito meu atendimento individual por exemplo. Consigo observar questões 
além do meu núcleo de atuação, proporcionando ao usuário um olhar mais amplo e integral 
a sua condição de saúde” (Madalena). 
“O intercâmbio dos saberes no processo avaliativo para a formulação da hipótese 
diagnóstica e condução do tratamento. Foi possível atravessar as fronteiras disciplinares 
com legalidade, resguardando a expertise profissional de cada um” (Davi). 
 

A comunicação interprofissional para o cuidado do usuário remeteu a 

interação e intersubjetividade argumentativa em prol de um resultado satisfatório. Um 

trabalho de entendimento entre os profissionais e usuários, considerados 

protagonistas do cuidado. O complemento do tratamento entre as profissões que 

dependem da reciprocidade comunicativa entre os profissionais e um processo de 

interlocução com a participação ativa do usuário envolvido. 

Contudo, o embasamento em objetivos e estratégias com efetivas 

configurações de comunicação, refletirá positivamente nos processos assistenciais e, 

consequentemente, na qualidade dos serviços e segurança do paciente (21). 

“A atuação dos dois profissionais com conhecimentos diferentes e específicos de cada 
função que se completaram para um objetivo em comum que era promover o cuidado e 
melhorar a qualidade de vida do paciente” (Ester). 
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“A interação que se desenvolveu durante o momento, seja entre as gestantes e os 
profissionais, e acima de tudo entre os profissionais. Isso facilita de certa forma o processo 
de trabalho, pois esse fica mais consistente e efetivo” (Dalila). 

As narrativas apresentaram em várias falas que a resolutividade do problema 

é bem mais eficaz e a atenção ao paciente passa a ser integral com a EIP e 

atividades multiprofissionais.  

No entanto, passamos a ter um caminho que integra conhecimento e ação com 

a finalidade de qualificar o agir, buscando uma atenção integral (19). 

 “Ficou evidente que essa alternativa de formar grupos na atenção básica, com 
participação multiprofissional é aceitável e traz resolutividade” (Débora). 
“Como ponto positivo, estão o conhecimento das outras áreas que complementam o nosso 
e a realização de um atendimento mais integral à gestante, evitando encaminhamento para 
a rede de saúde” (Raquel). 
“No entanto é integrável a importância de atividade interprofissional na atenção básica, 
pois torna a assistência um pouco mais qualificada e resolutiva” (Dalila). 

Nesse estudo, os Residentes perceberam que a interação com o usuário causa 

a valorização da participação dos mesmos, possibilitando mais uma categoria da 

EIP apresentada diante das narrativas dos Residentes.  

Na atualidade, pode-se perceber a complexibilidade da atenção à saúde, o 

engajamento do profissional, a capacidade de escuta, o compromisso ético e a visão 

integral do sujeito do cuidado. O trabalho aparece como articulado à vida, exigindo 

quebra de preconceitos, mudanças de atitude, e às vezes se confunde entre relações 

profissionais e pessoais (19). 

“Quando a barreira é ultrapassada a prática, torna-se bastante proveitosa, tanto para a 
gestante quanto para os profissionais envolvidos. Pois muitas dúvidas e esclarecimentos 
são expostos, gerando aprendizado para todos envolvidos” (Moisés). 
“A partir dessa experiência percebi como é importante trabalhar em equipe, não só se 
beneficia o profissional com o conhecimento, troca de saberes entre usuário e profissional, 
como principalmente o usuário (paciente) que recebe uma atenção qualificada e integral” 
(Ester). 
“A forma como se estrutura o grupo do pré-natal em formato de círculo, coloca o paciente 
no mesmo nível dos profissionais de saúde, e promove a integralidade do cuidado e 
consequentemente a melhoria nos resultados de saúde” (Marta). 
“Dentre os pontos positivos, cito a integração entre profissionais e usuárias e o grande 
contentamento dessa usuária com o atendimento recebido. A mesma se mostrou 
agradecida pelo nosso cuidado, e por tentarmos, pelo menos, amenizar seus problemas. 
De fato, foi bem resolutivo esse atendimento compartilhado, e até os dias atuais somos 
agradecidas por essa usuária que conseguiu alcanças muitos objetivos a partir de nossas 
orientações” (Eva). 

Podemos perceber que a EIP complementa a formação do profissional, no 

decorrer de suas ações com aprendizado compartilhado entre os mesmos e a troca 

de habilidades. 
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Um trabalho interprofissional exige a integração não somente de saberes, mas 

também de práticas, onde há a integração das disciplinas e as profissões decorrentes, 

concretizando, ao final, a íntima relação entre conhecimento e ação. Ou seja, um 

processo de construção de conhecimento e ação, a partir de finalidades 

compartilhadas por coletivos de trabalho (19). 

 “A minha percepção das ações compartilhadas é que foram elas e o convívio diário que 
completaram a minha formação e me tornaram a profissional mais completa, que ao final 
da aminha graduação eu esperava ser e ainda não me sentia pronta” (Ruth). 
“As ações compartilhadas da residência acrescentaram significativamente a minha 
formação profissional, pois me possibilitaram compreender de forma ampla as demandas 
e necessidades, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)” (Davi). 
“É indescritível o aprendizado nas ações compartilhadas. Há uma troca de saberes dos 
profissionais, enriquecendo cada vez mais nosso embasamento teórico e experiência no 
serviço” (Miriam). 
“Essas consultas compartilhadas e coletivas são bastante relevantes na minha formação 
profissional” (Madalena). 

Na mesma linha de pensamento de trabalho em equipe, os narradores 

indicaram possíveis desdobramentos da EIP, como um desafio para atuação mútua 

devido às agendas dos profissionais. A flexibilidade dos profissionais e das profissões 

foi uma subcategorização relatada e visto que são de extrema importância para uma 

EIP ter sucesso e atingir aos objetivos, bem como a falta do comprometimento e 

interação em uma ação pode prejudicar o produto final. 

“Trabalhar a interprofissionalidade é algo, na prática, que dependemos das agendas e 
disponibilidade dos outros profissionais, mas algo bastante prazeroso” (Maria). 
“Já os pontos negativos foram a não compreensão de alguns profissionais na relevância 
da presença de categorias profissionais tão distintas, na condução da temática violência 
de gênero e o não retorno à escola para verificar a efetividade da ação” (Edith). 

Também foi possível identificar barreiras para a EIP diante da análise dos 

resultados, que podemos relatar como subcategorização, pois foi apontando a 

fragilidade do apoio da gestão quanto à infraestrutura, falta de insumos, a não 

interação da equipe com um todo nas ações. 

 “A gestão municipal não dá suporte (investimentos, insumos, infraestrutura, 
capacitações). O XXXX da unidade não tem interesse em se integrar ao projeto, não 
dispomos de sala para realização dos testes. Também há uma falta de integração da 
equipe da UBS com os residentes, refletindo no processo de trabalho” (Miriam). 
“Um ponto negativo foi a falta de adesão por parte da equipe à ação, entendendo que a 
ação foi de extrema importância, de um assunto muito pertinente e por assim dizer grave” 
(Sofia). 

Alguns relatos apontaram que o tempo como uma subcategorização, tendo em 

vista que as ações interprofissionais tornam-se com tempo reduzido enquanto que 
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para consultas compartilhadas torna-se extenso. Isso reflete na impaciência dos 

usuários, promovendo ajustes entre a equipe para que as ações e consultas se tornem 

mais agradáveis e menos cansativas. 

“Uma hora e meia, geralmente a duração do momento, e que pode se tornar um pouco 
enfadonho para quem está com criança, já na mesma hora se agita, chora, quer dormir ou 
não fica parada” (Gemima). 
“Já dos aspectos negativos, apresento a duração da consulta, que se prolongou por volta 
de duas horas, na tentativa de efetividade, e por deixar a paciente à vontade para tirar 
suas dúvidas e expor seus problemas e angústias” (Eva). 
“Já o ponto negativo está no fato de que por demandar mais tempo para o atendimento 
que o comum, o número de gestantes contempladas é mais restrito” (Raquel). 

 

5.2 Segunda Etapa  

 Na segunda etapa, foi realizada a vivência, não houve coleta de dados, pois foi 

a ação das atividades planejadas com os Residentes. Foram realizadas as consultas 

Multiprofissionais de pré-natal e consultas Multiprofissionais do programa 

Crescimento e Desenvolvimento (CeD). O pesquisador teve como participação de 

apenas observar as consultas realizadas. Que foram nos dias 20, 21 e 22 de 

novembro de 2017.  

Foi possível observar que as orientações profissionais se complementam, o 

aprendizado torna-se mútuo entre os profissionais. Durante todas as consultas os 

profissionais demonstravam entrosamento, respeito e contribuição nas orientações 

compartilhadas entre as profissões sem invadir a expertise do outro, garantindo a 

valorização do usuário em seus atendimentos. 

5.3 Terceira Etapa 

5.3.1 Grupo Focal 

Da mesma forma que foram elaboradas categorias nas narrativas, foram 

elaboradas categorizações de acordo com as falas dos Residentes no Grupo Focal 

(GF) com os elementos que aparecem nas falas. Cada categoria constitui-se dos 

trechos selecionados nas falas dos Residentes que contam com o respaldo do 

referencial teórico da EIP. Não existiram regras para a nomeação e quantidade das 

categorias. Os grupos focais ocorreram nos dias 20 e 22 de novembro de 2017. 

De acordo com a experiência de aprendizagem compartilhada, na realidade do 

trabalho em saúde, o que mais marcou positivamente na EIP, os Residentes 
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expressaram em suas falas que o compartilhamento dos saberes, orientações 

complementadas e uma resolutividade aos usuários. 

Podemos perceber a EIP ocorrendo, pois duas ou mais profissões aprendem 

sobre os outros, com os outros e entre si efetivando a colaboração e melhora dos 

resultados na saúde (5). 

“Eu acho que a integração entre os profissionais e a troca de conhecimento, porque no 
momento que a gente está com eles, por exemplo, quando estou com a psicóloga, eu vou 
entender coisas que quando eu estiver só durante uma consulta minha eu possa me 
aperfeiçoar e, como se fosse, ampliar a sua visão e resolver os problemas daquele 
paciente que chega para a gente, que, às vezes, nós não somos só a profissão que nós 
chegamos lá, ele tem diversas necessidades, trazem dúvidas e é mais fácil sanar essas 
dúvidas do paciente” (GF 01). 
“Eu acho que o que mais marcou positivamente foram os nossos conhecimentos 
adquiridos das outras áreas, porque sempre que vamos abordar uma temática, por mais 
que seja um assunto que dominamos, mas sempre a outra área pode auxiliar para 
complementar aquilo que está sendo trabalhado naquele momento e isso traz o benefício 
para o usuário também, por ter as informações precisas. Às vezes, por mais que saibamos 
muito bem o que está sendo dito sobre aquele tema, o usuário pode ser que tenha uma 
outra dúvida, enquanto que um outro profissional possa complementar com uma 
informação mais apropriada para o usuário” (GF 02). 

No ponto de vista dos Residentes a EIP também colabora com o conhecimento 

de outras profissões, que as profissões se complementam durante as ações sem 

invadir as expertises uns dos outros. 

Nesse contexto, vimos que a EIP é uma modalidade de formação em saúde 

que vem promovendo o trabalho em equipe integrado e colaborativo entre os 

profissionais de diferentes áreas, porém com foco em necessidades da saúde de 

usuários e população, com a finalidade de melhorar as respostas dos serviços a essas 

necessidades e qualidades da atenção à saúde (32). 

“Eu aprendi a entender o lugar da profissão do outro profissional e até me colocar, porque, 
às vezes, a gente tenta entrar no campo do outro sem ao menos ter conhecido. E diante 
dessa experiência que a gente teve, multiprofissional, a gente conseguiu entender a 
profissão do outro, quando a gente pode se colocar e quando trocar as experiências” (GF 
01). 
“Eu acho que não é nem só essa orientação que ela falou, mas a intervenção também, tipo 
assim, o que é de importante num atendimento compartilhado, no meu ponto de vista além 
do que já foi falado que é o compartilhamento dos saberes de conhecer, eu conheço a 
minha realidade a minha expertise, mas eu passo a aprender da expertise do outro e juntos 
a gente complementa em busca de uma qualidade de vida de um atendimento integral ao 
paciente e não só a questão da orientação, mas da intervenção também (...) foi 
maravilhoso, um novo conhecimento para mim, e eu complementei com a parte da 
orientação, então foi muito bom para a criança, eu fiz a orientação, fiz a técnica, ensinei a 
mãe uma técnica de higiene que é para a criança que tem aquele problema, e o profissional 
complementou fazendo aquela parte em busca de uma melhor qualidade de vida para a 
criança, então, eu achei fantástico, foi muito importante para a criança” (GF 02). 
“Outra coisa que eu acho interessante é que nesses atendimentos compartilhados, nessa 
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convivência com várias profissões, eu percebo que não há só um somatório de 
conhecimentos. Eu acho que há uma construção de algo maior e principalmente nos 
atendimentos compartilhados, porque são momentos que a gente não está só reunindo 
diversas áreas de conhecimento como também está conciliando elas, então, nesse caso 
não há informações desencontradas, não há orientações controversas, então, um outro 
tipo de conhecimento é formado ali e voltado para as demandas do paciente também. Eu 
acho muito interessante porque não é só o somatório que forma algo de melhor qualidade” 
(GF 02). 

 Sobressai nas falas do GF, a percepção dos Residentes sobre a melhoria de 

suas habilidades como uma categorização da EIP. 

 Na medida em que os profissionais de saúde passam a percorrer pelo sistema, 

oportunidades para eles adquirirem experiência interprofissional os ajudam a 

aprender as habilidades necessárias para se tornarem parte da força de trabalho de 

saúde colaborativa preparada para a prática (31). 

“Melhora muito, até para mim que na minha faculdade a gente não é estimulado ao trabalho 
em grupo nas faculdades do modelo tradicional de medicina, o trabalho em grupo não é 
tão estimulado assim, geralmente é a individualidade num tratamento é levado mais em 
consideração. A gente não tem contato com outras profissões nem nada, então, isso está 
sendo muito novo para mim, está sendo bom” (GF 01). 
“Melhorou muito, me sinto mais seguro. Eu acho que o fato de estar com o colega de lado, 
me dá uma segurança maior, é como se fosse uma bengala realmente imaginária que você 
se sente mais apoiado e seguro para dizer alguma coisa e se sentir complementado ao 
mesmo tempo, quando o colega responde que sim ou que dá um apontamento de repente 
que na hora mesmo um apontamento que acaba confirmando a sua hipótese e isso é 
interessante” (GF 02). 
“E também até quando a gente participa do atendimento coletivo como esse, por exemplo, 
quando a gente vai fazer a consulta individual, a gente tem várias informações que a gente 
justamente aprendeu naquele atendimento compartilhado que pode passar para o usuário 
com segurança que sabe que não está dando nenhuma informação errada” (GF 02). 

 Outro aprendizado, que tem característica de categoria da EIP no GF, foi 

respeito mútuo entre os profissionais. Podemos perceber essa categoria nas falas dos 

Residentes. 

Todavia, os elementos fundamentais para a construção do relacionamento 

interpessoal positivo entre os trabalhadores, a promoção da satisfação profissional e 

para a organização integral da equipe são respectivamente o trabalho em equipe, a 

valorização da diversidade de conhecimentos e ao respeito mútuo entre os membros 

de uma equipe (23). 

“Eu acho que recai muito naquela primeira pergunta que Raquel até respondeu, justamente 
a troca dos saberes e na outra pergunta quando você pergunta se tem respeito, eu acho 
que uma das trocas dos saberes melhor que a gente levou é justamente isso, cada um 
saber respeitar e na profissão do outro ir até onde der” (GF 01). 
“Respeitar o próximo e aprender a trabalhar coletivo, com defeitos, as qualidades e 
potenciais de cada um. Então, a gente aprendeu, no início não foi fácil que eu acho que 
não é fácil para ninguém, porque é um conflito muito grande, mas depois a equipe começa 
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a se entrosar e até próprio a ajudar o colega a superar, como falar, como abordar como 
ela citou, quantas vezes a gente não já discutiu como uma intervenção, quando fulaninho 
falou assim ou se comportou assim e tal olha da próxima vez vamos tentar fazer assim 
vamos tentar fazer de forma planejada” (GF 02). 

Diante das experiências vivenciadas que foram relatas no GF, o cuidado 

integral ao usuário também faz parte de uma categoria da EIP. Mesmo em uma 

consulta individual pode-se dar uma atenção integral devido ao aprendizado que 

obtiveram em vivências da EIP. 

É Interessante destacar que as equipes de assistência de saúde 

interprofissional compreendem como otimizar as habilidades de seus membros, 

compartilhar o gerenciamento de casos e prestar serviços de saúde de melhor 

qualidade a pacientes e à comunidade (31). 

“Porém quando eu acho que é um pré-natal, CeD, que já são consultas de caráter 
interprofissional, a gente tenta assim agregar a especificidade de cada um e intervir nas 
necessidades do paciente. Por exemplo, quando a gente faz um PTS, a gente tenta intervir 
com todas as categorias, quando a gente discute um caso que a gente tem que entender 
o problema e elencar onde cada um pode estar ajudando aquele paciente com a 
necessidade e sempre pensando na resolutividade, numa maior resolutividade para aquele 
paciente” (GF 01). 
“De outras profissões a gente sempre aprende orientações que nós podemos dar sem 
estar exercendo aquela outra profissão e sem está entrando na expertise daquela outra 
profissão, mas orientação simples que muitas vezes nós não temos na nossa graduação 
e não procuramos saber, mas que pela convivência e por estar presenciando os 
atendimentos, nós acabamos aprendendo com outras profissões, orientações 
farmacológicas, orientações de pré-natal que são muito próprios da enfermagem até e que 
dentro da medida a gente consegue aplicar, quando elas são mais simples e que nós 
temos condições realmente de repassar essas informações, então essas coisas aí a gente 
aprende. O que é técnica de cada um a gente pode até aprender visualizando, mas nós 
não podemos reproduzir” (GF 02). 

Contudo, o trabalho em equipe nos deu uma subcategorização que foi o 

amadurecimento profissional diante da EIP, diante da melhoria de suas habilidades 

com o trabalho interprofissional e isso é perceptível na análise das falas dos 

Residentes no GF. 

“Eu acho que a gente cresce tanto profissionalmente quanto pessoalmente, a gente cresce 
bastante. Assim vendo do início de quando entrei na residência até agora, eu vejo que 
amadureci bastante. Até a atuação profissional de cada um. A gente sabe visualizar melhor 
o caso, ter mais manejo com os casos, no meu ponto de vista, antigamente era um pouco 
mais difícil, até porque eu saí faz pouco tempo da faculdade, então, às vezes, eu não tinha 
experiência com determinados casos. Então, com essa experiência com os profissionais 
ajudou a ter esse manejo e ter a resolutividade dos problemas dos usuários” (GF 01). 
“Foi um ganho para minha profissão para minha atuação profissional, que a gente 
aprendeu muitas coisas e só teve a melhorar e proporcionou um atendimento mais 
qualificado, eu não vejo só, como o psicólogo falou, a minha área minha expertise, eu não 
vejo só o dente, só boca do paciente, mas eu o vejo como um todo, às vezes, o paciente 
chega lá e eu estou lá. Tem gente que não tem paciência, tem pessoas que não consegue, 
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não tem essa sensibilidade ou não praticou isso que a gente está tendo a oportunidade de 
fazer, mas o paciente chega lá na minha cadeira antes de eu fazer a intervenção, já 
começa a chorar e eu paro ali, vou escutar, deixo a paciente chorar, desabafar, e eu ajudo 
a ela de alguma forma e assim com as demais áreas também. Então, é só um ganho 
mesmo para a gente e, principalmente, para o usuário. É diferente você chegar ao 
atendimento, aquele atendimento às pressas que a pessoa não olha nem no seu rosto 
parece que ela quer que você vá embora, não é um atendimento qualificado mesmo” (GF 
02). 

Quanto às barreiras da EIP em suas falas, os Residentes apontam que durante 

as ações e consultas o tempo se torna um desafio e o ajuste das agendas dos 

profissionais como uma dificuldade a ser vencida entre eles, já havia sido discutido 

nos resultados das narrativas e no GF vem enfatizar essa barreira desafiadora. 

“A primeira consulta compartilhada que eu fiz durou em média duas horas, mas a gente foi 
tentando se adaptar, sendo que, às vezes, o paciente, ele chega com tantas dúvidas, que 
o horário a gente não consegue controlar, se firmou que seria só uma hora e começa a se 
prolongar e eu acho que fica uma duração mais ampla do que uma consulta individualizada 
com um único profissional” (GF 01). 
“Não digo nem ponto negativo não, mas acho que um desafio é justamente ajustar a 
agenda de todo mundo, que, às vezes, quando a gente na residência ainda tem como ter 
essa flexibilidade de todo mundo está junto, mas quando vem na matéria de NASF que 
eles têm vinte e tanto outras unidades, aí para encaixar as agendas no mesmo dia, na 
mesma hora, eu acho que complica um pouco mais. Já na perspectiva da nossa residência 
não, porque a gente roda e já sabe o dia que a gente tem nos locais, dá para fazer essa 
flexibilidade” (GF 02). 
“Eu acho não é só um ponto negativo, mas um desafio também é a questão do tempo de 
conseguir administrar o tempo, durante o processo de intervenção e como são muitas 
profissões para cada um realizar a sua intervenção, na medida em que se percebe a 
necessidade, a gente fica um pouco preocupado em relação ao tempo, de não estar 
cansando o paciente de alguma forma. Tem a questão, eu coloco como um desafio, a 
questão de estabelecer um vínculo, como é que o paciente chega para a intervenção e 
pode ser desconfortável estar expondo a sua vida para muitas pessoas. Então, são 
desafios que, uns a gente até consegue se expressar livremente, mas com outros acaba 
sendo uma barreira para a prática da interprofissionalidade” (GF 02). 
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6 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

O Mestrado Profissional em Ensino na Saúde pode me proporcionar 

oportunidade de interação e conhecimento com outras áreas profissionais, com isso 

causou o despertar em desenvolver uma pesquisa voltada para uma equipe 

Multiprofissional. 

Por ser Enfermeira da ESF há oito (8) anos, Especialista em Enfermagem em 

Dermatologia tentei por diversas vezes realizar atendimentos Multiprofissionais com 

a equipe do NASF e nunca consegui a participação de todos. As tentativas foram 

frustradas. Com a inserção dos Programas de Residências nas ESF, foi possível 

realizar a pesquisa com os atendimentos Multiprofissionais. 

Diante do estudo, pode-se discutir a relevância do trabalho em equipe na ESF 

visto que durante as formações acadêmicas, os profissionais de saúde demonstram 

pouca capacidade para o efetivo trabalho em equipe, porém quando o profissional 

integra-se à Residência Multiprofissional da Atenção Básica e Residência em 

Medicina da Família e Comunidade com a equipe da ESF, temos o estímulo de 

trabalho colaborativo e interprofissional. Contudo, o trabalho dos Residentes, de certa 

maneira, torna-se um pilar do trabalho em saúde na ESF, trazendo um atendimento 

completo e resolutivo ao usuário.  

Dessa maneira, os atendimentos compartilhados e coletivos com Residentes 

na ESF aproximam profissionais da área da saúde em um processo formativo que 

assegura o ganho de conhecimentos, amplia suas habilidades. Assim, tornam-se 

profissionais com atitudes e valores compatíveis efetivando o trabalho em equipe, com 

respeito mútuo entre os componentes que compõem a equipe, valorizam o usuário 

em seus atendimentos. 

O sistema de saúde, trabalhando em conjunto com a educação interprofissional 

e a prática colaborativa, pode ser plenamente sustentado. Inovando atendimentos das 

Políticas Públicas do SUS. Isso traz um despertar em melhoria de atendimento ao 

usuário da ESF, visando um atendimento integral aos usuários, já que é composto por 

uma variedade de profissionais. Dessa maneira, podemos obter a diminuição de 

encaminhamentos a especialistas na rede de atendimento, bem como trazer 

contenção de custos ao município quanto ao usuário.  

 Tendo em vista que a ESF tem se tornado um cenário ideal para a atuação 

multiprofissional, amplia conhecimentos e saberes dos profissionais, e o maior 

beneficiado diante de tudo isso é o usuário. Todos profissionais que participam dos 



 

41 

 

atendimentos Multiprofissionais, seja ele da equipe da ESF ou do Programa de 

Residência, sempre tem o que aprender bem como o que ensinar, basta está disposto 

a inovar e a colaborar. 

 Com essa experiência, podemos ver a importância de mais ESF 

desenvolverem as práticas da EIP, ampliar o campo para as universidades inserirem 

mais Residentes no serviço. Com isso, vamos ter no mercado um profissional mais 

completo e resolutivo durante seus atendimentos. 

 No senário de estudo, vamos permanecer inovando nos atendimentos 

compartilhados e atingir novos públicos do bairro, que entre dez anos vamos estar 

desenvolvendo ações compartilhadas na maioria das políticas públicas que fazem 

parte do nosso senário.  

Espera-se que os atendimentos compartilhados e coletivos possam ser 

desenvolvidos e ampliados entre outros atendimentos prestados à comunidade, 

melhorando a integração entre os Residentes e membros da equipe, permitindo que 

os profissionais troquem informações relacionadas aos pacientes para tornarem a 

conduta adequada de acordo com cada necessidade identificada pela equipe. Cada 

profissional tem o seu papel importante a ser desempenhado com dedicação, 

tornando-se reconhecido pela equipe e comunidade. 

Assim, a prática da educação interprofissional faz-se necessária e útil na ESF, 

tendo em vista que no cotidiano do serviço exige a necessidade de diversos 

profissionais para atingir as necessidades da população.  

O estudo gera uma nova perspectiva de atuação para a equipe da estratégia 

Saúde da Família, para os RMPAB, como também para os RMFC, possibilitando a 

construção de propostas integradas e articuladas às realidades da necessidade da 

comunidade em seu contexto específico.  

Todavia esperamos que a Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Caicó/RN adote esse método de atendimento para todas as ESF do município, bem 

como a UFRN amplie vagas de residências para as demais ESF do município com a 

finalidade de todas as ESF de Caicó serem contempladas com esse serviço, 

ampliando a outras categorias de atendimentos compartilhados e ou coletivos como 

Hipertensos e Diabéticos, Saúde do Homem, Saúde da Mulher. 

Almejo que a pesquisa contribua com o melhor funcionamento da ESF, no que 

se refere ao acesso à assistência à população. Sobretudo, há um desejo de que ele 

seja contínuo e faça parte da rotina de atendimentos na ESF. 
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Apêndice 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 
NA SAÚDE - MPES 

 

 
 

ROTEIRO PARA OFICINAS DE ALINHAMENTO CONCEITUAL 
 

PESQUISA: A Atenção Básica como Cenário de Implementação da Educação 

Interprofissional em Saúde.  

Orientanda: Betiane Fernandes da Costa 

 

TEMAS DAS SESSÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE 

FORMAÇÃO SOBRE EPI 

 

 Educação Interprofissional em Saúde: história e processo de conceituação; 

 A educação interprofissional no contexto do sistema único de saúde do Brasil; 

 Contribuições da educação interprofissional no processo de formação dos 

profissionais de saúde; 
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Apêndice 2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 
NA SAÚDE - MPES 

 

 
ROTEIRO GRUPO FOCAL 

 

PESQUISA: A Atenção Básica como Cenário de Implementação da Educação 

Interprofissional em Saúde.  

Orientanda: Betiane Fernandes da Costa 

 
1 – Vocês tiveram uma experiência de aprendizagem compartilhada na realidade do 

trabalho em saúde? Falem sobre essa experiência. 

2 – O que mais marcou vocês nessa experiência, positivamente? 

3 – E negativamente? 

4 – Vocês acreditam que melhoraram suas competências para o trabalho em equipe? 

5 – A partir dessa experiência, o que vocês acham que pode ser feito para formar 

profissionais mais preparados para o efetivo trabalho em equipe? 

6 – O que vocês mais aprenderam com o outro? 

7 – Vocês aprenderam mais sobre o aluno de outra categoria profissional? O quê? 

8 – Vocês consideram que aprenderam para o outro? Justifiquem. 

9 – Vocês acreditam que houve colaboração nas experiências de vocês? 

Exemplifiquem? 

10 – De uma forma geral, como avaliam essa experiência para seu desenvolvimento 

profissional e pessoal? 

11 – Fiquem à vontade para fazerem suas considerações finais. 
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APÊNDICE III 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE - 

MPES 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A Atenção Básica como Cenário 

de Implementação da Educação Interprofissional em Saúde” que tem como pesquisador 

responsável Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa. 

Esta pesquisa pretende discutir as potências e limitações da realidade de trabalho da 

Estratégia de Saúde da Família enquanto espaço de implementação da Educação 

Interprofissional a partir das percepções dos Residentes Multiprofissionais em Atenção Básica da 

EMCM. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que a Educação interprofissional vem sendo 

amplamente discutida para estimular a melhoria da formação de profissionais de saúde em 

formação para o efetivo trabalho em equipe no enfrentamento das importantes mudanças que 

ocorrem no âmbito da dinâmica social, possibilitando ainda a efetivação de um processo de 

formação que coloca na centralidade da produção dos serviços de saúde o usuário e suas 

necessidades. 

Caso decida participar, você participará de 3 etapas, podendo ser submetido aos seguintes 

procedimentos: oficina ou grupo de estudo para produção de diários com narrativas individuais 

sobre a temática e a realidade da atenção básica, participação em procedimentos de saúde 

compartilhados, tais como pré-natal e o acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento da 

criança (C&D) e grupo focal. Os dados serão coletados por Betiane Fernandes da Costa (Aluna 

do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) e Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa (orientador). 

Durante a realização das oficinas, grupos de estudos e encontros grupais, a previsão de 

riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre está relacionado à sensação de sentir-se 

sobrecarregado com as etapas da pesquisa; exposição do sujeito; insegurança e medo em ter que 

vivenciar uma experiência nova na formação; constrangimento ou desconforto ao ter que expor 

opiniões e vivências ligadas a sua prática; preocupação em está sendo avaliado e risco de ficar 

inibido diante da presença do pesquisador e do observador no momento das oficinas e em outros 

momentos coletivos da pesquisa. 

Podem acontecer esses desconfortos mencionados acima, que serão minimizados através 

das seguintes providências: garantia de realizar as etapas da pesquisa em horário em que vocês 

estejam disponíveis; pactuar previamente com vocês dias, horários e duração das ações previstas 

para a pesquisa; garantia do anonimato; discussão e construção coletiva do entendimento de 

como a experiência pode fortalecer a formação em saúde; solicitaremos a você a autorização 

prévia para realização da gravação; durante as oficinas não serão emitidos juízos de valores; as 

falas e impressões registradas durante a pesquisa não conterão seu nome, nem dos participantes 

do grupo, e o material produzido durante toda a pesquisa será manuseado somente pelo 

pesquisador responsável. Você terá como benefício a oportunidade de discutir novas 

possibilidades de aprendizagem compartilhada. Outro benefício é a expansão de atividades em 

campos de Estágios das Estratégias de Saúde da Família do município de Caicó, tornando-se um 

modelo para a formação interprofissional do nosso estado. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistências médica e/ou financeira e/ou psicológica gratuitas que serão prestadas pelos 

pesquisadores envolvidos. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

diretamente com Betiane Fernandes da Costa, no endereço rua Francisco Medeiros, 72, Castelo 

Branco, 59300-000 – Caicó-RN ou ligando para o telefone (84) 98872-2844. 

 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 
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Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer, serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 
pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 
indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003. 
Endereço: Av. Nilo Peçanha, 620. 

– Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo – CEP: 59.012-300 - 
Natal/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com os 
pesquisadores responsáveis: Betiane Fernandes da Costa (Aluna do Mestrado Profissional em 
Ensino na Saúde) e Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa (orientador). 

 
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 “A 
Atenção Básica como Cenário de Implementação da Educação Interprofissional em Saúde” e 
autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 
científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Caicó/RN,  /  /  . 

 

______________________________ 
               Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 

Impressão 
Datiloscópica 

Do Participante 

Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A Atenção Básica como Cenário de 
Implementação da Educação Interprofissional em Saúde” 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. 
 

Caicó/RN,  /  /  . 
 
 
 

Assinatura do pesquisador responsável 

Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa 

 

Rubrica do Pesquisador: Rubrica do Participante/Responsável legal: 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Anexo 1 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: A ATENÇÃO BÁSICA COMO CENÁRIO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL 
EM SAÚDE. 

Pesquisador: MARCELO VIANA DA COSTA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 73304017.2.0000.5292 

Instituição Proponente: Pós-Graduação em Ciências da Saúde 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 

DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 2.247.664 
 

 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto de Mestrado Profissional vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Saúde - PPGEENSA. O estudo objetiva discutir as potências 

e limitações da realidade de trabalho da ESF enquanto espaço de implementação da 

EIP a partir das percepções de alunos de Enfermagem e Medicina. Pesquisa de 

abordagem qualitativa do tipo Pesquisa-Ação. O cenário de estudo a ser desenvolvido 

será na Estratégia Saúde da Família, localizado no município do Caicó, Rio Grande 

do Norte (RN). A unidade de saúde é composta por uma equipe multiprofissional com 

17 funcionários. É campo de práticas para alunos do Curso de Enfermagem (UERN), 

e do curso de Medicina (UFRN). A amostra será composta por 12 (doze) alunos de 

enfermagem do IX período e 12 (doze) de medicina do XI período, tendo em vista que 

os alunos estão em vários campos distintos de estágios. Os critérios de inclusão para 

fins de seleção dos discentes de ambos os cursos envolvidos na pesquisa serão: 

alunos matriculados nas respectivas universidades nos cursos de medicina e 

enfermagem das duas instituições estudadas; Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

Estar em atividades de ensino-aprendizagem na unidade básica de saúde, cenário 

do estudo. Os critérios de exclusão dos discentes são: Estar afastado das 

atividades por motivos de doença, que os impeçam de participar das atividades; 
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Situação de ordem fisiopatológica temporária ou permanente que impeça o 

participante de participar da pesquisa (Distúrbios mentais, deficiência física 

relacionada à fala e à audição, distúrbios cognitivos, doença infecto-contagiosa 

que determine o não contato do participante com outras pessoas no período da 

coleta de dados). A análise e interpretação dos dados recolhidos no campo se darão 

por meio do conhecimento apreendido com a leitura crítica do referencial teórico 

selecionado. Para tanto, será adotada a técnica de análise de conteúdo temática 

categorial de Bardin. Por fim, as categorias temáticas serão interpretadas e 

discutidas pelo pesquisador à luz do referencial teórico da EIP. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Discutir as potências e limitações da realidade de trabalho da ESF enquanto 

espaço de implementação da EIP a partir das percepções de alunos de 

Enfermagem e Medicina. 

Objetivo secundário: 

• Realizar oficinas de formação em EIP para alunos de Medicina e Enfermagem; 

• Inserir os alunos de Medicina e Enfermagem na realidade da produção dos serviços 
de saúde da ESF; 

• Conhecer as percepções dos alunos de Medicina e enfermagem sobre a vivência da 
EIP na ESF. 

 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Com relação aos riscos mínimos aos quais os acadêmicos de enfermagem e medicina 

estarão expostos, elenca-se: o acadêmico, pela natureza da turma no formato 

interprofissional, poderá se sentir desconfortável em compartilhar experiências com 

alunos de outros cursos, temendo a perda da identidade profissional, insegurança ao 

vivenciar uma experiência nova na formação, constrangimento ou desconforto ao ter 

que expor opiniões e vivências ligadas a sua prática, preocupação em estar sendo 

avaliado e risco de ficar inibido diante a presença do pesquisador e do observador no 

momento das oficinas e em outros momentos coletivos da pesquisa. Outro ponto é 

que o discente pode se sentir sobrecarregado com o incremento de novas atividades. 

Tais riscos estão previstos na literatura sobre educação interprofissional. Nesse 

sentido há algumas estratégias elaboradas para minimizar os riscos: orientar os 

alunos sobre o conceito de educação interprofissional e seus benefícios para a 

formação do profissional da saúde, bem como mostrar que a EIP estimula e valoriza 
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a formação das competências especificas, mas também das comuns e colaborativas. 

Sobre a possibilidade de se sentirem sobrecarregados, serão adotadas metodologias 

ativas, com forte interação com os serviços de saúde e comunidade, dinamizando as 

atividades e atribuindo-lhes significado ao processo de formação para cada profissão. 

 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um estudo relevante para a Atenção Básica, condizente com o nível de 

Mestrado Profissional, apresentando fundamentação teórica contextualizada. 

Justificativa do estudo simples, metodologia simples e exequível. Assim, mediante os 

objetivos descritos no presente estudo se inscreve no campo da ESF enquanto 

cenário de formação para alunos de Enfermagem e Medicina, ao propor a 

implementação da EIP que visa, sobretudo, evidenciar atendimentos compartilhados 

e coletivos entre os acadêmicos através da dinâmica do trabalho em equipe, 

configurando o trabalho em saúde também como espaço de um modelo de formação 

mais coerente com as necessidades de saúde da população. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os documentos de apresentação obrigatória foram: autorização da instituição, carta 

de anuência, Instrumento de Coleta de Dados, Cronograma. Folha de Identificação do 

Pesquisador, Declaração de não início da pesquisa, folha de identificação do 

pesquisador, folha de rosto, Projeto Brochura - informações básicas do projeto, 

projeto, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, foram anexados à 

Plataforma Brasil estando de acordo com as solicitações do CEP/UFRN e resolução 

nª 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS. 

Recomendações: 

Os pesquisadores devem ter especial atenção ao envio dos relatórios parcial e final 

da pesquisa. Ver modelos em < http://www.ebserh.gov.br/web/huol-

ufrn/cep/documentos>. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após análise ética do protocolo em questão, concluímos que o mesmo se encontra 

bem instruído, respeitando às normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos, regida pela Resolução Nº 466/2012. Desta forma, o 

projeto encontra-se aprovado por este comitê de ética em pesquisa. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e 

http://www.ebserh.gov.br/web/huol-ufrn/cep/documentos
http://www.ebserh.gov.br/web/huol-ufrn/cep/documentos
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Manual Operacional para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do 

pesquisador responsável: 

1. Elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, 

rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado 

a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo 

pesquisador responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada(s), devendo as 

páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d); 

2. Desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c); 

3. Apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual 

Operacional para Comitês de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41); 

4. Descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser 

em casos de justificada urgência em benefício de seus participantes (Res. 446/12 - 

CNS, item III.2u); 

5. Elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d); 

6. Manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 

- CNS, item XI.2f); 

7. Encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos 

aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 

446/12 - CNS, item XI.2g) e, 

8. Justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto 

ou não publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h). 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 13/08/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_978317.pdf 20:09:32  

Outros IdentificacaoPesquisadorResponsavelM 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

 PES.docx 16:49:06 DA COSTA  

Outros InstrumentoColetadeDadosApendice2Be 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

 tiane.pdf 16:39:21 DA COSTA  

Outros InstrumentoColetadedadosApendice1Be 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

 tiane.pdf 16:38:56 DA COSTA  

TCLE / Termos de TCLEMPES.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

Assentimento /  16:38:20 DA COSTA  

Justificativa de     

Ausência     

Outros 1CartaEMCM.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

  16:30:03 DA COSTA  

Outros 1CartaUERN.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

  16:29:32 DA COSTA  
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Outros 1CartaSMS.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

  16:28:50 DA COSTA  

Orçamento Orcamento.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

  16:28:23 DA COSTA  

Declaração de DecInicio.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

Pesquisadores DecInicio.pdf 16:27:59 DA COSTA Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

  16:27:23 DA COSTA  

Projeto Detalhado / ProjetoMPESBetiane.docx 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

Brochura  16:26:58 DA COSTA  

Investigador     

Folha de Rosto FROSTOEIPAB.pdf 13/08/2017 MARCELO VIANA Aceito 

  16:25:15 DA COSTA  

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NATAL, 30 de 
Agosto de 2017 

 
 

Assinado por: SERGIO ALBUQUERQUE 

(Coordenador) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Betiane Fernandes da Costa - Programa de Pós- Graduação Ensino em Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, av. Nilo 
Perçanha, 620, Petrópolis – Gerência de ensino e pesquisa – Prédi Administrativo – 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN. 
betiane@hotmail.com.br 

Marcelo Viana da Costa -  Docente do Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Avançado 

Profº Maria Elisa de Albuquerque Maia, BR 405, KM 153, Arizona 59900-00 – Pau dos Ferros – RN. Vianacostam@yahoo.com.br 
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Anexo II 

 
ARTIGO A SER SUBMETIDO A REVISTA INTERFACE: COMUNICAÇÃO, SAÚDE, 
EDUCAÇÃO  
 

A ATENÇÃO BÁSICA COMO CENÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE: NA PERSPECTIVA DOS RESIDENTES. 
 
 
 

RESUMO 
O presente estudo foi realizado no cenário de formação e na dinâmica de trabalho da 
ESF, tendo como sujeitos da pesquisa Residentes do Programa de RMAB e RMFC 
da EMCM, que propõe a implementação da EIP e visa, sobretudo, a atendimentos 
multiprofissionais, através da dinâmica do trabalho em equipe, configurando o trabalho 
em saúde também como espaço de um modelo de formação mais coerente com as 
necessidades de saúde da população. A pesquisa teve três etapas: uma oficina onde 
foram discutidos os princípios da EIP; implementação de práticas interprofissionais 
nos serviços de saúde da atenção básica e Grupos Focais (GF) para explorar a 
experiência da vivência do trabalho colaborativo. Diante da análise de dados foi 
possível construir categorizações como Aprendizagem Compartilhada, Comunicação 
interprofissional, Atenção Integral em saúde entre outras. 
Palavras Chave: Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde da Família, Formação 
Profissional, Relações Interprofissionais. 
 
 
 

ABSTRACT 
The present study was carried out in the training scenario and in the work dynamics of 
the FHS, having as subjects of the Residents of the MRPC and RFMC program of 
MSMS, which proposes the implementation of the IPE and aims, above all, to 
multiprofessional assistance through the dynamics of the work in team, configuring the 
work in health also as space of a formation model more coherent with the health needs 
of the population. The research had three stages: a workshop where the principles of 
IPE were discussed; implementation of interprofessional practices in basic health 
services and Focal Groups (FG) to explore the experience of the experience of 
collaborative work. Before data analysis it was possible to construct categorizations 
such as Shared Learning, Interprofessional Communication, Integral Health Care 
among others. 
Keywords: Primary Health Care, Family Health Strategy, Vocational Training, 
Interprofessional Relations. 
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Introdução 

 
A implementação da estratégia do Programa Saúde da Família (PSF), deu 

início na década de 1990 que, no seu contexto, deveria contribuir para a construção e 
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia do PSF traz no centro 
de sua proposta a expectativa relativa à reorientação do modelo assistencial a partir 
da atenção básica (1). 

O PSF surge no Brasil com o objetivo de modificar o modelo assistencial a partir 
da Atenção Básica (AB), conforme normatizações vigentes no Sistema Único de 
Saúde (SUS). A busca de novos modelos de assistência decorre de um momento 
histórico social, onde o modelo hospitalocêntrico não atende mais à emergência das 
mudanças do mundo moderno e, consequentemente, às necessidades de saúde das 
pessoas (2). 

Assim, o PSF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, 
tendo a família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente, 
introduzindo nova visão no processo de intervenção em saúde, na medida em que 
não espera a população chegar para ser atendida, pois age preventivamente sobre 
ela a partir de um novo modelo de atenção (2). 

Partindo dessa lógica, a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) passou 
por uma reformulação em conceitos na política e introduziu elementos ligados ao 
papel desejado da AB ordenando as Redes de Atenção. Ampliou a oferta de equipes 
de acordo com a realidade e diversidade do Brasil. Houve a inclusão de Equipes de 
Atenção Básica (EqAB) para a população de rua (Consultório na Rua), amplificou a 
oferta do Núcleo de Apoio a Família (NASF) aos municípios, facilitou condições para 
criações de Unidade Básicas de Saúde (UBS) Fluviais e Equipes de Saúde da Família 
Ribeirinhas (eSFR), como também a ampliação intersetorial de promoção à saúde 
com o Programa Saúde na Escola (PSE) e creches, o Telessaúde, a integração do 
sistema de informação e a ampliação da resolutividade da AB e para a continuidade 
do cuidado do usuário, que necessita da atenção especializada (3). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por, no mínimo, médico 
generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 
enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 
enfermagem e agentes Comunitários de Saúde (ACS). A Equipe de Saúde Bucal 
(ESB) também se pode acrescentar, como parte da equipe multiprofissional: cirurgião-
dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em 
Saúde Bucal (3). 

Apesar da existência de equipe multiprofissional na ESF, os profissionais na 
atualidade demonstram pouca capacidade para o efetivo trabalho em equipe. Tal 
realidade acarreta um trabalho pouco resolutivo e reforça o modelo da atenção à 
saúde centrada no médico, nos procedimentos de diagnóstico e terapêutica (4). 

Assim, é cada vez mais necessária uma nova lógica de formação dos 
profissionais de saúde, para que essa mudança possa ocorrer no serviço. Fazem-se 
necessários novos modelos de formação que possa sustentar uma nova lógica de 
produção dos serviços de saúde, com profissionais mais aptos a enfrentarem os 
problemas dinâmicas e complexos da sociedade (2). 

É nesse contexto que a Educação Interprofissional (EIP) se apresenta como 
abordagem capaz de desenvolver competências colaborativas, melhorando a 
qualidade da atenção à saúde. A EIP ocorre quando há interação entre estudantes de 
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diferentes formações no campo da prática, permitindo o aprendizado entre as áreas 
específicas de formações, articulam o seu saber específico com os dos outros, 
objetivando a melhoria e a qualidade do cuidado ao paciente (5). 

A definição de EIP em saúde mais amplamente conhecida defende que 
acontece quando duas ou mais profissões da saúde aprendem com, sobre e para 
outra como forma de desenvolver a colaboração através de um processo de 
aprendizagem compartilhada a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados (6). 

Interessante destacar que o horizonte da EIP é o desenvolvimento de 
profissionais de saúde mais colaborativos, capazes de prestar uma assistência mais 
integral e, consequentemente, mais coerente na resolução e enfrentamento dos 
problemas e necessidades de saúde. A colaboração torna-se a prática esperada entre 
os diferentes profissionais de saúde, implicando em outras importantes mudanças. A 
integração e a flexibilidade da força de trabalho são alcançadas com amplo 
reconhecimento e respeito às especificidades de cada profissão, tido como um dos 
pilares das práticas colaborativas (7,8). 

A colaboração é quando dois ou mais profissionais de saúde atuam de forma 
interativa, compartilhando objetivos, reconhecendo o papel e importância do outro na 
complementariedade dos atos em saúde. Essa compreensão expõe a necessidade 
de horizontalizar relações, questionando a histórica hierarquia entre os profissionais e 
entre estes e os usuários. A colaboração implica, necessariamente, em situar os 
usuários e suas necessidades de saúde na centralidade do processo (9,10). 

A EIP vem ao longo dos anos mais recentes, ganhando grande visibilidade ao 
redor do mundo como abordagem capaz de superar o modelo tradicional de formação 
pautado do desenvolvimento de competências específicas, sustentando o chamado 
tribalismo das profissões ou silos profissionais (11,12). 

O presente estudo se inscreve no campo da ESF enquanto cenário de 
formação para Residentes dos Programas de Residência Multiprofissional da Atenção 
Básica (RMPAB) e Residência em Medicina da Família e Comunidade (RMFC), ao 
propor a implementação da EIP que visa, sobretudo, evidenciar atendimentos 
Multiprofissionais entre os acadêmicos através da dinâmica do trabalho em equipe, 
configurando o trabalho em saúde também como espaço de um modelo de formação 
mais coerente com as necessidades de saúde da população.  

A relevância da proposta está na intencionalidade de aproximação dos 
Residentes dos programas de RMPAB e os RMFC no processo de formação, como 
forma de assegurar o ganho de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
compatíveis com a proposta de efetivar o trabalho em equipe, reconhecendo que 
aprender sobre o outros, com os outros e entre si é uma experiência inovadora, 
desafiadora e que requer forte compromisso e mudanças culturais. 

A pesquisa adotou como pressupostos/hipóteses que a AB, pelas 
características de trabalhar sobre um território delimitado a partir da dinâmica do 
trabalho de diferentes profissionais de saúde, se constitui como importante espaço 
para adoção da EIP, com grandes contribuições para os Programas de Residência 
que adotam a AB, mais especificamente a ESF, como cenário de aprendizagem. 

 
A implementação da Educação Interprofissional na perspectiva dos residentes 

 
O estudo teve como participantes, Residentes do Programa da RMPAB do 

primeiro ano (RMPAB 1) e do segundo ano (RMPAB 2) e do Programa da RMFC do 
primeiro ano (RMFC 1) da EMCM - Caicó. O quantitativo de participantes variou de 
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acordo com cada prática realizada, um mesmo sujeito poderia participar de várias 
atividades da pesquisa. Porém, a fim de atender os trâmites ético-legais da pesquisa, 
foi estabelecido um total de 09 (nove) alunos de RMPAB 1, 07 (sete) RMPAB 2 e 01 
(um) RMFC 1, tendo em vista que os alunos estão em vários campos distintos de 
estágios. 

A pesquisa foi composta por três etapas, iniciando com um encontro em que foi 
discutido os princípios da EIP. Posteriormente, foram realizados mais três encontros 
para a implementação e vivência de ações voltadas à EIP entre os Residentes e, por 
último, a realização de grupos focais sobre a experiência de vivência do trabalho 
colaborativo. 

Em virtude das especificidades da pesquisa-ação, os dados foram surgindo a 
partir da relação entre os participantes e o objeto de estudo a ser investigado, foram 
utilizados os procedimentos de coletas de dados que possibilitaram a sistematização 
dos mesmos, sendo as técnicas grupais um excelente recurso, já que permite que 
todo o processo seja construído de forma dialogada e coletiva (13). 

A primeira etapa, por se tratar de um tema recente no debate brasileiro, 
requereu a realização de oficinas para discussão de pontos relevantes a ser 
considerados na prática de estágio. O contato com os participantes foi realizado 
previamente pela pesquisadora pessoalmente, por telefone e redes sociais para 
agendamento dos encontros. 

 Assim a oficina foi conduzida pela pesquisadora a partir da seguinte ordem: 
Educação Interprofissional em Saúde: história e processo de conceituação; A 
educação interprofissional no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil; 
Contribuições da educação interprofissional no processo de formação das 
Residências RMPAB e RMFC; 

Após a discussão dos pontos acima descritos, adotamos uma atividade de 
metodologia ativa, uma dinâmica com os Residentes, onde três grupos com quatro 
componentes e um grupo com cinco componentes foram formados. Foi distribuída 
uma folha de papel tamanho A4 e uma tesoura para cada grupo, onde todos teriam o 
desafio de realizarem uma abertura nesse papel que fosse capaz de passar todo o 
corpo de uma pessoa mantendo as bordas da folha de papel preservadas. Após a 
dinâmica foi realizada um discussão, que foi gravada, com os seguintes 
questionamentos: O que facilitou e o que dificultou para essa dinâmica; Vocês 
conseguem relacionar essa dinâmica com o serviço de saúde 

Após a dinâmica, foi entregue aos Residentes diários de registros individuais 
e narrativas aos participantes onde os mesmos relataram o que mais marcou 
positivamente e negativamente e a percepção quanto às ações de aprendizagem 
compartilhada. Permitindo a análise do conhecimento prévio, da realidade e o 
planejamento das ações. Consiste em um caderninho de notas onde foram registradas 
todas as impressões pessoais e os comportamentos contraditórios dos sujeitos 
pesquisados (14)  

A segunda etapa da pesquisa-ação foi realizada a vivência, que demandou um 
processo mais criterioso para a realização do pré-natal compartilhado e o programa 
de Crescimento e Desenvolvimento coletivo (CeD). 

As gestantes e as mães que participarem das atividades de pré-natal e CeD, 
respectivamente, foram informadas sobre os objetivos da atividade. Embora as 
grávidas e mães não tenham sido objeto da pesquisa, mas foram o meio para a 
investigação. Elas foram informadas sobre a natureza da pesquisa e seus objetivos.  

Foram realizadas quatro consultas de atendimento Multiprofissionais, dois pré-
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natais e dois atendimentos coletivo de CeD. Durante o desenvolvimento das ações, a 
pesquisadora participou como observadora das consultas. Nesse momento não 
obteve coletas de dados, foi apenas o momento de vivência.  

A terceira etapa foi realizada após a execução das atividades compartilhadas 
de Pré-Natal e acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento (CeD), onde foi 
realizado 01 (um) Grupo Focal (GF) com RMPAB 1 e RMFC 1 e em outro momento 
com RMPAB 2. O GF foi orientado por um roteiro norteador. 

A realização dos GF foi conduzido pela própria pesquisadora. Foi realizado em 
uma sala aconchegante com boa acústica, localizada na ESF onde foi realizada as 
ações da pesquisa, todos os participantes foram bem acomodados. Os relatos foram 
gravados e transcritos pela mesma. O tempo médio de duração das seções de cada 
GF foi de 35 minutos. O roteiro do grupo focal foi conduzido pela pesquisadora, 
considerando os pontos positivos e negativos, competências para o trabalho em 
equipe, percepções de EIP, experiências vivenciadas, questões sobre a influência da 
EIP nas práticas da ESF, descrição e finalidade das atividades integradas entre as 
áreas profissionais. Todos os relatos foram identificados por referência ao grupo a que 
pertencem os Residentes.  

O GF foi utilizado no entendimento das diferentes percepções e atitudes acerca 
de um fato, prática, produto ou serviço. A essência deste recurso respalda-se 
justamente na interação entre os participantes e o pesquisador, que objetivou colher 
dados a partir da discussão focada em tópicos específicos e diretivos. Foi composto 
por Sete e nove participantes que foram selecionados por apresentarem certas 
características em comum que estão associadas ao tópico que foi pesquisado, no 
caso da nossa pesquisa, o fato de terem passado pelo mesmo processo de formação 
(15). 

Figura 01: Etapas de realização da pesquisa 

 

 

  
 

 

Fonte: Elaborado pela mestranda e orientador. 

A análise dos dados consistiu na fase de interpretação dos dados recolhidos 
no campo, onde fomos além do escrito e dando, assim, um direcionamento à 
pesquisa. As leituras do material foram exaustivas, realizamos a codificação de cada 
fala e narrativa. A análise do GF foi realizada após a transcrição das falas dos 
Residentes. Por meio da interpretação foi possível identificar nas falas, narrativas e 
ações das categorias da EIP, que se deu através do conhecimento apreendido com a 
leitura crítica do referencial teórico selecionado. Para tanto, foi adotado a técnica de 
análise de conteúdo temática categorial de Bardin. 

Através dessa técnica de análise de conteúdo, seguimos algumas etapas 
definidas por Bardin como: pré-análise; exploração do material ou codificação; 
tratamento dos resultados obtidos, inferência e interpretação (16). 
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Um dos métodos de realização da análise de conteúdo foi por meio de grelhas 
confeccionadas, onde foram ordenadas as falas das narrativas coletadas e nas 
entrevistas com as questões norteadoras. Após a leitura e escuta exaustivas das falas 
e registros individuais, foram realizadas as grelhas objetivando a identificação dos 
núcleos de sentido, isto é, descobertos os significados expressos pelos sujeitos da 
pesquisa. Uma vez identificados os núcleos de sentido, estes foram codificados (16). 

Após a codificação, subcategorias emergiram por meio das inferências e 
correlações realizadas pelo pesquisador com o referencial teórico adotado. 
Posteriormente, as subcategorias foram agrupadas em categorias temáticas 
significativas, manifestas nos relatos dos participantes (16). 

Por fim, as categorias temáticas foram interpretadas e discutidas pelo 
pesquisador à luz do referencial teórico da EIP. 

Para garantir a confidencialidade dos participantes são utilizados nomes de 
personagens bíblicos nas falas e narrativas, tais como: Davi, Paulo, Moisés, Maria, 
Ester, Ruth, Raquel, Sara, Marta, Débora, Edith, Gemima, Eva, Madalena, Miriam, 
Sofia, Ana e Dalila. 

A coleta de dados deu início no período de 13 de novembro de 2017 com a 
oficina realizada na EMCM. Inicialmente foi exposto os objetivos da pesquisa, bem 
como as etapas da mesma. 

Os sujeitos foram expostos a riscos mínimos, ou seja, o risco que correu está 
relacionado à sensação de sentir-se sobrecarregado com as etapas da pesquisa, uma 
vez que os participantes precisaram dividir o tempo destinado à realização das etapas 
com seus atendimentos no serviço. Constrangimento ou desconforto ao ter que expor 
opiniões e vivências ligadas à prática, preocupação em ser avaliado e risco de inibição 
diante da presença do pesquisador e do observador no momento das oficinas e em 
outros momentos coletivos da pesquisa. 

Os benefícios dessa pesquisa foram: discutir as potências e limitações da 
realidade de trabalho da ESF enquanto espaço de implementação da EIP a partir das 
percepções dos Residentes da RMPAB e da RMFC. 

Com o objetivo de redução dos riscos a que os sujeitos foram expostos, a 
pesquisadora, com antecedência, apresentou as etapas da pesquisa a coordenação 
das respectivas Residências entrando em consenso que não haveria dano algum ao 
aluno participante da pesquisa. As datas e horários de cada etapa da pesquisa foram 
discutidos com os sujeitos com antecedência. Os espaços utilizados para cada etapa 
foram agradáveis e de bom conforto e os participantes foram orientados para que os 
mesmos sentissem à vontade a participarem da pesquisa. O compromisso de garantir 
o anonimato do sujeito está enfatizado no TCLE, bem como informações detalhadas 
do pesquisador e do Comitê onde a pesquisa está registrada. 

Caso o sujeito da pesquisa sofrer algum dano, comprovadamente durante a 
pesquisa ou no futuro, será executado um plano de indenização pelo investigador 
principal da pesquisa. Porém, diante da natureza do estudo e seu baixo risco, é 
extremamente impossível que esses danos venham a ocorrer. Qualquer dúvida sobre 
a ética dessa pesquisa o sujeito poderá entrar em contato com o Comitê de Ética. 

Nossa pesquisa deu início com uma oficina onde foi realizada a explanação da 
história da EIP e o seu contexto no SUS e as contribuições da EIP no processo de 
RMPAB e RMFC. 

Após a discussão, adotamos uma atividade de metodologia ativa, uma 
dinâmica com os Residentes, onde quatro grupos foram formados e foi distribuída uma 
folha de papel tamanho A4 e uma tesoura para cada grupo, onde todos teriam o 
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desafio de realizarem uma abertura nesse papel que fosse capaz de passar todo o 
corpo de uma pessoa mantendo as bordas da folha de papel preservada. Após a 
dinâmica foi realizado uma discussão, que foi gravada e usamos perguntas 
disparadoras. Com isso, tivemos nossa primeira categorização, o aprendizado 
mútuo com o objetivo de melhoria no trabalho. 

 Vimos que a EIP em saúde, acontece quando duas ou mais profissões da 
saúde aprendem com, sobre e para outra como forma de desenvolver a colaboração 
através de um processo de aprendizagem compartilhada a fim de melhorar a 
qualidade dos serviços prestados (6). 

 
“Os outros conhecimentos, já que a gente está falando da questão profissional é recorrer ao 
conhecimento do outro, porque dentro da sua perspectiva você é limitado, mas quando você 
se soma a outros campos, você acaba explodindo uma visão e vendo coisas que você 
jamais ia chegar a essa conclusão sozinho” (Ana). 

 

Após a dinâmica, foram distribuídos diários de registros individuais e 
narrativas aos participantes onde os mesmos relataram o que mais marcou 
positivamente e negativamente e a percepção quanto às ações de aprendizagem 
compartilhada. Permitindo a análise do conhecimento prévio, da realidade e o 
planejamento das ações. Consiste em um caderninho de notas onde foram registradas 
todas as impressões pessoais e os comportamentos contraditórios dos sujeitos 
pesquisados (14). 

O processo de dados permitiu a várias categorizações devido aos elementos 
que aparecem nas narrativas, que fossem elaboradas inicialmente categorias 
atribuídas aos relatos e em alguns casos atribuímos subcategorias. Cada categoria 
constitui-se dos trechos selecionados nas narrativas dos Residentes que contam com 
o respaldo do referencial teórico da EIP. Não existiram regras para a nomeação e 
quantidade das categorias. O tratamento dos dados permitiu construir as seguintes 
categorias: aprendizagem compartilhada, atenção integral em saúde, valorização da 
participação do usuário, tempo reduzido para as práticas interprofissionais. 

A categoria de aprendizagem compartilhada mostrou que os Residentes 
consideram que a EIP favorece ao conhecimento entre as profissões e atribuem aos 
conhecimentos uma visão abrangente da assistência. 

Contudo, o trabalho em equipe da ESF associa-se à multiprofissionalidade na 
lógica interdisciplinar, com a troca de saberes entre os seus integrantes como 
mecanismo para efetivar as ações de saúde, ao compartilhamento de objetivos, 
decisões e responsabilidades, ao respeito e à valorização do trabalho do outro e à 
divisão de tarefas (17). 

“Nosso trabalho evidenciou a possibilidade e a construção do conhecimento multidisciplinar” 
(Débora). 
“As ações de aprendizagem compartilhadas são de grande importância para nelas 
podermos aprender diversos assuntos de múltiplas áreas. No entanto, essas práticas devem 
ser mais estimuladas e divulgadas a acontecer” (Moisés).  

 
A comunicação interprofissional para o cuidado do usuário remeteu a 

interação e intersubjetividade argumentativa em prol de um resultado satisfatório. Um 
trabalho de entendimento entre os profissionais e usuários, considerados 
protagonistas do cuidado. O complemento do tratamento entre as profissões que 
dependem da reciprocidade comunicativa entre os profissionais e um processo de 
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interlocução com a participação ativa do usuário envolvido. 
Contudo, o embasamento em objetivos e estratégias com efetivas 

configurações de comunicação, refletirá positivamente nos processos assistenciais e, 
consequentemente, na qualidade dos serviços e segurança do paciente (18). 

 
“A interação que se desenvolveu durante o momento, seja entre as gestantes e os 
profissionais, e acima de tudo entre os profissionais. Isso facilita de certa forma o processo 
de trabalho, pois esse fica mais consistente e efetivo” (Dalila). 

As narrativas apresentaram em várias falas que a resolutividade do problema 
é bem mais eficaz e a atenção ao paciente passa a ser integral com a EIP e 
atividades multiprofissionais.  

No entanto, passamos a ter um caminho que integra conhecimento e ação com 
a finalidade de qualificar o agir, buscando uma atenção integral (19). 

 
“Como ponto positivo, estão o conhecimento das outras áreas que complementam o nosso 
e a realização de um atendimento mais integral à gestante, evitando encaminhamento para 
a rede de saúde” (Raquel). 
“No entanto é integrável a importância de atividade interprofissional na atenção básica, pois 
torna a assistência um pouco mais qualificada e resolutiva” (Dalila). 
 

Nesse estudo, os Residentes perceberam que a interação com o usuário causa 
a valorização da participação dos mesmos, possibilitando mais uma categoria da 
EIP apresentada diante das narrativas dos Residentes.  

Na atualidade, pode-se perceber a complexibilidade da atenção à saúde, o 
engajamento do profissional, a capacidade de escuta, o compromisso ético e a visão 
integral do sujeito do cuidado. O trabalho aparece como articulado à vida, exigindo 
quebra de preconceitos, mudanças de atitude, e às vezes se confunde entre relações 
profissionais e pessoais (19). 

“Quando a barreira é ultrapassada a prática, torna-se bastante proveitosa, tanto para a 
gestante quanto para os profissionais envolvidos. Pois muitas dúvidas e esclarecimentos 
são expostos, gerando aprendizado para todos envolvidos” (Moisés). 
“A partir dessa experiência percebi como é importante trabalhar em equipe, não só se 
beneficia o profissional com o conhecimento, troca de saberes entre usuário e profissional, 
como principalmente o usuário (paciente) que recebe uma atenção qualificada e integral” 
(Ester). 

 

Podemos perceber que a EIP complementa a formação do profissional, no 
decorrer de suas ações com aprendizado compartilhado entre os mesmos e a troca 
de habilidades. 

Um trabalho interprofissional exige a integração não somente de saberes, mas 
também de práticas, onde há a integração das disciplinas e as profissões decorrentes, 
concretizando, ao final, a íntima relação entre conhecimento e ação. Ou seja, um 
processo de construção de conhecimento e ação, a partir de finalidades 
compartilhadas por coletivos de trabalho (19). 

“A minha percepção das ações compartilhadas é que foram elas e o convívio diário que 
completaram a minha formação e me tornaram a profissional mais completa, que ao final da 
aminha graduação eu esperava ser e ainda não me sentia pronta” (Ruth). 
“As ações compartilhadas da residência acrescentaram significativamente a minha 
formação profissional, pois me possibilitaram compreender de forma ampla as demandas e 
necessidades, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)” (Davi). 



 

 

 

61 

 

 

Na mesma linha de pensamento de trabalho em equipe, os narradores 
indicaram possíveis desdobramentos da EIP, como um desafio para atuação mútua 
devido às agendas dos profissionais. A flexibilidade dos profissionais e das profissões 
foi uma subcategorização relatada e visto que são de extrema importância para uma 
EIP ter sucesso e atingir aos objetivos, bem como a falta do comprometimento e 
interação em uma ação pode prejudicar o produto final. 

“Trabalhar a interprofissionalidade é algo, na prática, que dependemos das agendas e 
disponibilidade dos outros profissionais, mas algo bastante prazeroso” (Maria). 
“Já os pontos negativos foram a não compreensão de alguns profissionais na relevância da 
presença de categorias profissionais tão distintas, na condução da temática violência de 
gênero e o não retorno à escola para verificar a efetividade da ação” (Edith). 

Também foi possível identificar barreiras para a EIP diante da análise dos 
resultados, que podemos relatar como subcategorização, pois foi apontando a 
fragilidade do apoio da gestão quanto à infraestrutura, falta de insumos, a não 
interação da equipe com um todo nas ações. 

 “A gestão municipal não dá suporte (investimentos, insumos, infraestrutura, capacitações). 
O XXXX da unidade não tem interesse em se integrar ao projeto, não dispomos de sala para 
realização dos testes. Também há uma falta de integração da equipe da UBS com os 
residentes, refletindo no processo de trabalho” (Miriam). 
“Um ponto negativo foi a falta de adesão por parte da equipe à ação, entendendo que a 
ação foi de extrema importância, de um assunto muito pertinente e por assim dizer grave” 
(Sofia). 

Alguns relatos apontaram que o tempo como uma subcategorização, tendo em 
vista que as ações interprofissionais tornam-se com tempo reduzido enquanto que 
para consultas compartilhadas torna-se extenso. Isso reflete na impaciência dos 
usuários, promovendo ajustes entre a equipe para que as ações e consultas se tornem 
mais agradáveis e menos cansativas. 

“Uma hora e meia, geralmente a duração do momento, e que pode se tornar um pouco 
enfadonho para quem está com criança, já na mesma hora se agita, chora, quer dormir ou 
não fica parada” (Gemima). 
“Já dos aspectos negativos, apresento a duração da consulta, que se prolongou por volta 
de duas horas, na tentativa de efetividade, e por deixar a paciente à vontade para tirar suas 
dúvidas e expor seus problemas e angústias” (Eva). 

  

Na segunda etapa, foi realizada a vivência, não houve coleta de dados, pois foi 
a ação das atividades planejadas com os Residentes. Foram realizadas as consultas 
Multiprofissionais de pré-natal e consultas Multiprofissionais do programa 
Crescimento e Desenvolvimento (CeD). O pesquisador teve como participação de 
apenas observar as consultas realizadas. Que foram nos dias 20, 21 e 22 de 
novembro de 2017.  

Foi possível observar que as orientações profissionais se complementam, o 
aprendizado torna-se mútuo entre os profissionais. Durante todas as consultas os 
profissionais demonstravam entrosamento, respeito e contribuição nas orientações 
compartilhadas entre as profissões sem invadir a expertise do outro, garantindo a 
valorização do usuário em seus atendimentos. 

Quanto a terceira etapa, realizamos GF. Da mesma forma que foram 
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elaboradas categorias nas narrativas, foram elaboradas categorizações de acordo 
com as falas dos Residentes GF com os elementos que aparecem nas falas. Cada 
categoria constitui-se dos trechos selecionados nas falas dos Residentes que contam 
com o respaldo do referencial teórico da EIP. Não existiram regras para a nomeação 
e quantidade das categorias. Os grupos focais ocorreram nos dias 20 e 22 de 
novembro de 2017. 

De acordo com a experiência de aprendizagem compartilhada, na realidade do 
trabalho em saúde, o que mais marcou positivamente na EIP, os Residentes 
expressaram em suas falas que o compartilhamento dos saberes, orientações 
complementadas e uma resolutividade aos usuários. 

Podemos perceber a EIP ocorrendo, pois duas ou mais profissões aprendem sobre 
os outros, com os outros e entre si efetivando a colaboração e melhora dos resultados 
na saúde (5). 

“Eu acho que a integração entre os profissionais e a troca de conhecimento, porque no 
momento que a gente está com eles, por exemplo, quando estou com a psicóloga, eu vou 
entender coisas que quando eu estiver só durante uma consulta minha eu possa me 
aperfeiçoar e, como se fosse, ampliar a sua visão e resolver os problemas daquele paciente 
que chega para a gente, que, às vezes, nós não somos só a profissão que nós chegamos 
lá, ele tem diversas necessidades, trazem dúvidas e é mais fácil sanar essas dúvidas do 
paciente” (GF 01). 
“Eu acho que o que mais marcou positivamente foram os nossos conhecimentos adquiridos 
das outras áreas, porque sempre que vamos abordar uma temática, por mais que seja um 
assunto que dominamos, mas sempre a outra área pode auxiliar para complementar aquilo 
que está sendo trabalhado naquele momento e isso traz o benefício para o usuário também, 
por ter as informações precisas. Às vezes, por mais que saibamos muito bem o que está 
sendo dito sobre aquele tema, o usuário pode ser que tenha uma outra dúvida, enquanto 
que um outro profissional possa complementar com uma informação mais apropriada para 
o usuário” (GF 02). 

No ponto de vista dos Residentes a EIP também colabora com o conhecimento 
de outras profissões, que as profissões se complementam durante as ações sem 
invadir as expertises uns dos outros. 

Nesse contexto, vimos que a EIP é uma modalidade de formação em saúde 
que vem promovendo o trabalho em equipe integrado e colaborativo entre os 
profissionais de diferentes áreas, porém com foco em necessidades da saúde de 
usuários e população, com a finalidade de melhorar as respostas dos serviços a essas 
necessidades e qualidades da atenção à saúde (20). 

“Eu aprendi a entender o lugar da profissão do outro profissional e até me colocar, porque, 

às vezes, a gente tenta entrar no campo do outro sem ao menos ter conhecido. E diante 
dessa experiência que a gente teve, multiprofissional, a gente conseguiu entender a 
profissão do outro, quando a gente pode se colocar e quando trocar as experiências” (GF 
01). 

 

Sobressai nas falas do GF, a percepção dos Residentes sobre a melhoria de 
suas habilidades como uma categorização da EIP. 

Na medida em que os profissionais de saúde passam a percorrer pelo sistema, 
oportunidades para eles adquirirem experiência interprofissional os ajudam a aprender 
as habilidades necessárias para se tornarem parte da força de trabalho de saúde 
colaborativa preparada para a prática (16). 
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“Melhora muito, até para mim que na minha faculdade a gente não é estimulado ao trabalho 
em grupo nas faculdades do modelo tradicional de medicina, o trabalho em grupo não é tão 
estimulado assim, geralmente é a individualidade num tratamento é levado mais em 
consideração. A gente não tem contato com outras profissões nem nada, então, isso está 
sendo muito novo para mim, está sendo bom” (GF 01). 
“Melhorou muito, me sinto mais seguro. Eu acho que o fato de estar com o colega de lado, 
me dá uma segurança maior, é como se fosse uma bengala realmente imaginária que você 
se sente mais apoiado e seguro para dizer alguma coisa e se sentir complementado ao 
mesmo tempo, quando o colega responde que sim ou que dá um apontamento de repente 
que na hora mesmo um apontamento que acaba confirmando a sua hipótese e isso é 
interessante” (GF 02). 
 

Outro aprendizado, que tem característica de categoria da EIP no GF, foi 
respeito mútuo entre os profissionais. Podemos perceber essa categoria nas falas dos 
Residentes. 

Todavia, os elementos fundamentais para a construção do relacionamento 
interpessoal positivo entre os trabalhadores, a promoção da satisfação profissional e 
para a organização integral da equipe são respectivamente o trabalho em equipe, a 
valorização da diversidade de conhecimentos e ao respeito mútuo entre os membros 
de uma equipe (13). 

 
“Eu acho que recai muito naquela primeira pergunta que Raquel até respondeu, justamente 
a troca dos saberes e na outra pergunta quando você pergunta se tem respeito, eu acho 
que uma das trocas dos saberes melhor que a gente levou é justamente isso, cada um saber 
respeitar e na profissão do outro ir até onde der” (GF 01). 
“Respeitar o próximo e aprender a trabalhar coletivo, com defeitos, as qualidades e 
potenciais de cada um. Então, a gente aprendeu, no início não foi fácil que eu acho que não 
é fácil para ninguém, porque é um conflito muito grande, mas depois a equipe começa a se 
entrosar e até próprio a ajudar o colega a superar, como falar, como abordar como ela citou, 
quantas vezes a gente não já discutiu como uma intervenção, quando fulaninho falou assim 
ou se comportou assim e tal olha da próxima vez vamos tentar fazer assim vamos tentar 
fazer de forma planejada” (GF 02). 
 

Diante das experiências vivenciadas que foram relatas no GF, o cuidado 
integral ao usuário também faz parte de uma categoria da EIP. Mesmo em uma 
consulta individual pode-se dar uma atenção integral devido ao aprendizado que 
obtiveram em vivências da EIP. 

É Interessante destacar que as equipes de assistência de saúde 
interprofissional compreendem como otimizar as habilidades de seus membros, 
compartilhar o gerenciamento de casos e prestar serviços de saúde de melhor 
qualidade a pacientes e à comunidade (16). 

 

“Porém quando eu acho que é um pré-natal, CeD, que já são consultas de caráter 
interprofissional, a gente tenta assim agregar a especificidade de cada um e intervir nas 
necessidades do paciente. Por exemplo, quando a gente faz um PTS, a gente tenta intervir 
com todas as categorias, quando a gente discute um caso que a gente tem que entender o 
problema e elencar onde cada um pode estar ajudando aquele paciente com a necessidade e 
sempre pensando na resolutividade, numa maior resolutividade para aquele paciente” (GF 01). 

Contudo, o trabalho em equipe nos deu uma subcategorização que foi o 
amadurecimento profissional diante da EIP, diante da melhoria de suas habilidades 
com o trabalho interprofissional e isso é perceptível na análise das falas dos 
Residentes no GF. 
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“Eu acho que a gente cresce tanto profissionalmente quanto pessoalmente, a gente cresce 
bastante. Assim vendo do início de quando entrei na residência até agora, eu vejo que 
amadureci bastante. Até a atuação profissional de cada um. A gente sabe visualizar melhor 
o caso, ter mais manejo com os casos, no meu ponto de vista, antigamente era um pouco 
mais difícil, até porque eu saí faz pouco tempo da faculdade, então, às vezes, eu não tinha 
experiência com determinados casos. Então, com essa experiência com os profissionais 
ajudou a ter esse manejo e ter a resolutividade dos problemas dos usuários” (GF 01). 

 

Quanto às barreiras da EIP em suas falas, os Residentes apontam que durante 
as ações e consultas o tempo se torna um desafio e o ajuste das agendas dos 
profissionais como uma dificuldade a ser vencida entre eles, já havia sido discutido 
nos resultados das narrativas e no GF vem enfatizar essa barreira desafiadora. 

“A primeira consulta compartilhada que eu fiz durou em média duas horas, mas a gente foi 
tentando se adaptar, sendo que, às vezes, o paciente, ele chega com tantas dúvidas, que o 
horário a gente não consegue controlar, se firmou que seria só uma hora e começa a se 
prolongar e eu acho que fica uma duração mais ampla do que uma consulta individualizada 
com um único profissional” (GF 01). 

 

Considerações finais 
 

Diante do estudo, pode-se discutir a relevância do trabalho em equipe na ESF 
visto que durante as formações acadêmicas, os profissionais de saúde demonstram 
pouca capacidade para o efetivo trabalho em equipe, porém quando o profissional 
integra-se à Residência Multiprofissional da Atenção Básica e Residência em 
Medicina da Família e Comunidade com a equipe da ESF, temos o estímulo de 
trabalho colaborativo e interprofissional. Contudo, o trabalho dos Residentes, de certa 
maneira, torna-se um pilar do trabalho em saúde na ESF, trazendo um atendimento 
completo e resolutivo ao usuário. 

Dessa maneira, os atendimentos compartilhados e coletivos com Residentes 
na ESF aproximam profissionais da área da saúde em um processo formativo que 
assegura o ganho de conhecimentos, amplia suas habilidades. Assim, tornam-se 
profissionais com atitudes e valores compatíveis efetivando o trabalho em equipe, com 
respeito mútuo entre os componentes que compõem a equipe, valorizam o usuário 
em seus atendimentos. 

O sistema de saúde, trabalhando em conjunto com a educação interprofissional 
e a prática colaborativa, pode ser plenamente sustentado. Inovando atendimentos das 
Políticas Públicas do SUS. Isso traz um despertar em melhoria de atendimento ao 
usuário da ESF, visando um atendimento integral aos usuários, já que é composto por 
uma variedade de profissionais. Dessa maneira, podemos obter a diminuição de 
encaminhamentos a especialistas na rede de atendimento, bem como trazer 
contenção de custos ao município quanto ao usuário. 

Assim, a prática da educação interprofissional faz-se necessária e útil na ESF, 
tendo em vista que no cotidiano do serviço exige a necessidade de diversos 
profissionais para atingir as necessidades da população. 

O estudo gera uma nova perspectiva de atuação para a equipe da estratégia 
Saúde da Família, para os RMPAB, como também para os RMFC, possibilitando a 
construção de propostas integradas e articuladas às realidades da necessidade da 
comunidade em seu contexto específico.  
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