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RESUMO 

 
FÔNSECA, R. M. Educação interprofissional em saúde e o desenvolvimento de 
competências colaborativas na formação em enfermagem e medicina. 2018. 
71p. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde). Escola Multicampi de 
Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2018. 

 
 

Mudanças importantes na realidade de vida e saúde das pessoas impõe aos 
serviços de saúde o desafio de compreender e intervir de forma eficaz e resolutiva 
sobre as complexas necessidades de saúde. Frente a esses desafios a Educação 
Interprofissional - EIP vem sendo amplamente discutida como importante estratégia 
para transformar o contexto atual de formação, no sentido de formar profissionais 
mais aptos ao trabalho em equipe. A pesquisa tem como objetivo geral compreender 
a percepção de profissionais e docentes sobre a Educação Interprofissional para o 
desenvolvimento de competências colaborativas na formação de Enfermagem e 
Medicina. Estudo de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa ação, que teve como 
sujeitos docentes do curso de Medicina da UFRN e de Enfermagem da UERN, 
ambas em Caicó, bem como enfermeiros e médicos da rede de atenção à saúde de 
Caicó. Foi realizada em duas etapas: oficina para discussão e construção das 
competências colaborativas, através da construção de painéis e discussão e 
elaboração de estratégias de ensino e aprendizagem e avaliação das competências 
colaborativas. Os dados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo 
de Bardin, e à luz do referencial teórico, sintetizados em uma matriz de 
competências colaborativas, bem como estratégias metodológicas e de avaliação, 
considerando os cenários dos dois cursos. Profissionais e os docentes reconhecem 
a existência da fragmentação na assistência em saúde, a dificuldade do trabalho em 
equipe, o isolamento na formação profissional, e a necessidade de repensar a 
interação ensino e serviço. Apesar disso, identificou-se que a temática de educação 
interprofissional e práticas colaborativas é ainda pouco conhecida e discutida, tanto 
no âmbito acadêmico quanto na prática profissional, apresentando dificuldade na 
definição e diferenciação conceitual de EIP e práticas colaborativas. Apesar das 
Diretrizes Curriculares tanto do curso de Medicina, quanto do Curso de enfermagem, 
trazerem a necessidade de uma formação baseada em competências, percebeu-se 
também uma dificuldade na estruturação dos painéis de competências colaborativas, 
relacionada tanto ao que seriam competências, quanto à sistematização das 
competências necessárias na formação das práticas colaborativas. Estimular o 
desenvolvimento da educação interprofissional e o desenvolvimento de práticas 
colaborativas na formação de enfermagem e medicina se configura como ação 
estratégica para a mudança do modelo de atenção à saúde e para a melhoria da 
qualidade da atenção. A adoção de um plano de educação interprofissional nos dois 
cursos constitui importante instrumento norteador para a prática docente nas duas 
instituições de ensino na efetivação de uma formação na perspectiva da educação 
interprofissional e das práticas colaborativas, com resultados positivos ao processo 
de construção e consolidação do Sistema único de Saúde. 

 
Palavras-chave: Educação superior; Educação baseada em competências; 

Relações interprofissionais. 



 

 

ABSTRACT 

 
FÔNSECA, R. M. Interprofessional health education and the development of 
collaborative skills in nursing and medical education. 2018. 71p. Dissertation 
(Professional Master's Degree in Health Education). Multicampi School of Medical 
Sciences, Federal University of Rio Grande do Norte, 2018. 

 
 
Significant changes in the reality of people's health and health impose on health 
services the challenge of understanding and intervening effectively and resolutely 
about the many health needs, implying the adoption of a new logic of health care. In 
view of these challenges, Interprofessional Education - EIP has been widely 
discussed as an important strategy to transform the current training context, in order 
to train professionals who are more capable of teamwork, in meeting these needs. 
The research aims understand the perception of professionals and teachers about 
Interprofessional Education for the development of collaborative skills in Nursing and 
Medicine formation. A qualitative study, of the type research action, of exploratory 
nature. The research had teaching subjects of UFRN and UERN Nursing, both in 
Caicó. It was carried out in two stages: a workshop for discussion and construction of 
collaborative skills, through the construction of panels and discussion and elaboration 
of teaching and learning strategies and evaluation of collaborative skills. The 
qualitative data collected were analyzed from the Bardin Content Analysis, where 
discussions were carried out in the light of the theoretical framework and synthesized 
in a matrix of collaborative skills and methodological and evaluation strategies, 
considering the scenarios of the two courses. It was observed that professionals and 
teachers recognize the existence of fragmentation in health care, the difficulty of 
teamwork, isolation in professional training, and the need to rethink the interaction 
between teaching and service. Despite this, it was identified that the theme of 
interprofessional education and collaborative practices is still little known and 
discussed, both in academic and professional practice, presenting difficulties in the 
definition and conceptual differentiation of EIP and collaborative practices. Although 
the Curricular Guidelines for both the Medicine course and the Nursing Course, bring 
the need for a competency-based training, it was noticed a difficulty in the structuring 
of the panels of collaborative competences, related both to what would be 
competencies, and to the systematization of the necessary skills in the formation of 
collaborative practices. Stimulating the development of interprofessional education 
and the development of collaborative practices in nursing and medical education is a 
strategic action to change the health care model and improve the quality of care. The 
adoption of an interprofessional education plan in both courses is an important 
instrument for teaching practice in the two educational institutions in the 
implementation of a training in the perspective of interprofessional education and 
collaborative practices, with positive results in the process of construction and 
consolidation of the System Health. 

 
Keywords: Higher education; Competency-based education; Interprofessional 
relations. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Educação Interprofissional (EIP) ocorre quando duas ou mais 

profissões aprendem sobre os outros, com os outros e entre si para a efetiva 

colaboração e melhora dos resultados na saúde1. 

Esse tipo de educação vem sendo referenciada como importante 

estratégia para alcançar a excelência dos serviços de saúde e o atendimento 

integral e efetivo frente as complexas demandas em saúde. 

Nesse contexto, representa a principal estratégia para formar profissionais 

aptos para o trabalho em equipe2, entendido, como o esforço cooperativo pelos 

membros de um grupo para atingir um objetivo comum3. 

No cenário local, Caicó, cidade localizada no interior do Estado do Rio 

Grande do Norte, distante 290 km da capital, Natal, configura-se hoje como polo 

universitário, abrigando Instituições de Nível Superior (IES), como a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte (UERN), ambas com Cursos na área da Saúde como Medicina, pela UFRN, 

e Enfermagem pela UERN.  

Acompanhando as discussões a nível Nacional e Internacional acerca da 

necessidade de mudanças na formação profissional na área de saúde compreende-

se que ela deve ser capaz de preparar o profissional para atuar no Sistema de 

Saúde e atender com efetividade as demandas da população. Para tanto, a literatura 

é consensual em demonstrar a importante contribuição que a Educação 

Interprofissional tem nesse processo de formação.  

Por isso, compreender a percepção de profissionais e docentes sobre a 

Educação Interprofissional para o desenvolvimento de competências colaborativas 

na formação de Enfermagem e Medicina nas IES que compõem esse cenário 

consiste em objetivo desse trabalho. 

Entende-se por competências colaborativas, aquelas necessárias para 

educação e prática interprofissional que se referem ao trabalho conjunto 

desenvolvido entre profissionais, pacientes, famílias, organizações e comunidades4. 

Tais competências, possíveis de serem desenvolvidas na perspectiva da 

EIP, somam-se as competências gerais e específicas a serem desenvolvidas nos 

estudantes da área de saúde durante sua formação, trazidas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 
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Porém, será que mesmos inseridos em currículos baseados em 

competências, os docentes e os profissionais do serviço (preceptores) conseguem 

identificar quais seriam as competências colaborativas necessárias ao trabalho em 

saúde e como, a partir da adoção de estratégias metodológicas de ensino e 

avaliativas podem desenvolver tais competências? 

Por isso, configuraram-se, também, objetivos da presente pesquisa: 

Discutir com os profissionais e docentes as competências colaborativas necessárias 

ao trabalho em saúde e quais seriam as propostas pedagógicas que sustentam a 

adoção de ações interprofissionais para a formação de competências colaborativas 

em saúde e elaborar uma matriz de competências colaborativas a ser adotada nas 

iniciativas de educação interprofissional em saúde na formação em enfermagem e 

medicina. 

Esse é um debate relevante para estimular discussões acerca da 

necessidade de refletirmos a prática docente para o alcance de uma formação em 

saúde baseada em competência e capaz de formar profissionais de saúde aptos ao 

atendimento das demandas atuais. 

Para tanto, refletir acerca da sistematização de competências 

colaborativas e de ferramentas metodológicas de ensino e avaliativas a serem 

desenvolvidas na formação de enfermagem e medicina construída pelos integrantes 

do processo é capaz de nortear a prática docente/preceptor, por isso, consiste em 

ferramenta fundamental de trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender a percepção de profissionais e docentes sobre a Educação 

Interprofissional para o desenvolvimento de competências colaborativas na 

formação de Enfermagem e Medicina. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Discutir com os profissionais e docentes as competências colaborativas 

necessárias ao trabalho em saúde; 

 Elaborar uma matriz de competências colaborativas a ser adotada nas 

iniciativas de educação interprofissional em saúde na formação em 

enfermagem e medicina; 

 Discutir propostas pedagógicas que sustentem a adoção de ações 

interprofissionais para a formação de competências colaborativas em saúde. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 EDUCAÇÃO E TRABALHO INTERPROFISSIONAL 

3.1.1 Os desafios do trabalho em saúde e sua relação com o processo de formação 

profissional 

Aproximando-se dos trinta anos de sua criação, o Sistema Único de 

Saúde, apesar dos inúmeros avanços obtidos, ainda tem na sua efetivação um 

objetivo a ser alcançado: a necessidade de consolidação de princípios como o da 

Integralidade para a qualificação da atenção em saúde prestada, associada à 

pluralidade inerente ao processo saúde doença na atualidade e aos inúmeros 

determinantes e condicionantes em saúde caracteriza a complexidade que os 

profissionais de saúde que atuam no SUS devem estar preparados para superar.  

Por conseguinte, a atuação desses profissionais tem implicação direta 

para a qualidade e efetividade na assistência em saúde prestada a população e na 

consequente consolidação do nosso Sistema de Saúde. 

Outrossim, na organização do trabalho coletivo em saúde é possível 

identificar uma forte fragmentação do processo cuidar, com hierarquização das 

profissões e separação entre o pensar e o executar5. Observa-se que os 

profissionais de saúde convivem nos mesmos estabelecimentos de assistência em 

saúde, mas apresentam sérias dificuldades no que concerne a comunicação entre 

os mesmos. 

Tal situação ocasiona um conhecimento superficial acerca do processo de 

trabalho do outro, e de que forma os saberes, competências e habilidades podem 

interagir e se reverter em qualidade e efetividade da atenção prestada ao paciente. 

Percebe-se o aumento da diversidade de profissionais de saúde 

compondo os inúmeros serviços das Redes de Assistência em Saúde, a exemplo do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), da equipe Multiprofissional dos 

Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), e/ou do Centro de Referência do 

Trabalhador (CEREST). Além disso, tem-se também as estratégias adotas em nível 

de Ministério da Saúde na tentativa de possibilitar ao ente federativo municipal a 

composição permanente de suas equipes de estratégia saúde da família, seja pelo 

Programa Mais Médicos, e/ou pela flexibilização da carga horária dos profissionais 

lotados nessa estratégia trazida recentemente pela nova política de atenção básica. 
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Porém, ao invés de se atingir uma maior efetividade da atenção básica, 

com qualificação da assistência, com ênfase no atendimento integral e nas ações de 

promoção e prevenção em saúde, é possível identificamos um número expressivo 

de erros envolvendo a assistência em saúde. 

Como também, elevação dos casos de morbidade e mortalidade de 

pacientes; aumento do quantitativo de encaminhamentos para profissionais cada vez 

mais especializados; necessidade de inúmeras solicitações de exames e 

procedimentos de alta complexidade para se fechar um diagnóstico clínico. 

Consequentemente, além de estarmos diante de uma gama crescente de agravos 

no processo saúde-doença e de suas complexidades, temos um aumento 

exponencial nos custos para o diagnóstico e tratamento desses agravos.  

Diante desse cenário, e do protagonismo que a mão de obra em saúde 

representa para a consolidação do sistema de saúde, faz-se necessário refletirmos 

acerca da relação existente entre as práticas profissionais individualizadas e 

especializadas com modelo de formação profissional atual. 

Portanto, discutir acerca da formação dos recursos humanos em saúde 

deve configurar demanda atual e urgente para adoção de mudanças por parte das 

Instituições formadoras. 

No Brasil, a formação dessa mão de obra tem sido reconhecida como um 

elemento crítico no processo de reorientação e transformação dos sistemas de 

saúde6. 

Sabe-se, inclusive, que a formação da força de trabalho em saúde 

proporcionada pelas instituições formadoras não é adequada às necessidades de 

saúde da população brasileira e nem às necessidades dos serviços7. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a execução de um trabalho em 

equipe capaz de oferecer uma atenção integral à saúde da população além da 

consolidação de princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), exige o 

rompimento com a formação baseada no tribalismo das profissões. 

Para esse fim, é necessário trabalhar, nos cenários de formação, a 

Educação Interprofissional como ferramenta importante para o desenvolvimento das 

práticas colaborativas. 

Nesse sentido, a Educação Interprofissional é capaz de promover a 

consolidação de sistemas e serviços de saúde, contribuindo de maneira significativa 

para o aumento da eficácia da atenção básica. Além de, reduzir os custos do 
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sistema de saúde, com a eliminação de procedimentos e condutas desnecessárias 

ter-se-ia a elevação da segurança do paciente, a partir da diminuição de erros 

profissionais8. 

Recentemente, a literatura tem mostrado a importância da educação 

interprofissional para alcançar a excelência dos serviços de saúde, bem como o 

atendimento integral e efetivo às complexas demandas em saúde, tendo em vista 

que, a formação dos profissionais de saúde na perspectiva interprofissional, viabiliza 

o desenvolvimento de competências colaborativas9. 

Logo, a Educação Interprofissional apresenta importantes potencialidades 

para o desenvolvimento das competências colaborativas essenciais para execução 

de um trabalho em equipe. 

Esse debate se mostra relevante também pela possibilidade de avançar 

na formação de profissionais de saúde mais aptos à logica do trabalho no âmbito do 

sistema de saúde brasileiro, frente às múltiplas e complexas necessidades de 

saúde. 

3.1.2 A definição de educação interprofissional (EIP) 

Quando nos remetemos à temática de Educação Interprofissional, seja no 

cenário de formação ou nos serviços, a primeira sensação que temos é de algo 

necessário, porém, distante, e de difícil execução. 

Uma das possíveis explicações para esse distanciamento entre a teoria e 

sua implementação na prática do ensino e do serviço é que, de fato, a EIP consiste 

em um tema complexo, cujo debate, é recente, e passível de confusão quanto a sua 

efetiva adoção e desenvolvimento nas instituições formadoras.  

O relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a EIP identificou que 

as atividades desenvolvidas sobre o tema são majoritariamente de curta duração e 

não sistematizadas10. 

Associado a isso, o debate acerca da Educação Interprofissional 

acompanha uma multiplicidade de outros conceitos que se torna premissa a sua 

discussão, primeiramente sua definição e diferenciação conceitual. 

Consequentemente, um dos equívocos identificados é a não distinção entre os 

termos interprofissional e interdisciplinaridade.  

Precipuamente, é importante esclarecer que o primeiro termo refere-se à 

esfera da prática profissional, na qual se desenvolve o trabalho em equipe de saúde, 
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enquanto que, ao nos remetermos a interdisciplinaridade, estamos tratando da 

esfera das disciplinas, ciências ou áreas de conhecimento10. 

Dessa forma, a EIP ocorre quando duas ou mais profissões aprendem 

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

resultados na saúde1. Além disso, tem o claro objetivo de estimular a formação de 

profissionais de saúde mais aptos à Prática Colaborativa.  

Entendida como a ocasião em que profissionais de saúde de diferentes 

áreas prestam serviços, com base na integralidade da saúde, envolvendo os 

pacientes e suas famílias, cuidadores e comunidades, para atenção à saúde da mais 

alta qualidade, em todos os níveis da rede de serviços11. 

Outrossim, 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 (re)situar os usuários e suas 

necessidades de saúde na centralidade do processo12. Portanto, a EIP apresenta-se 

atualmente como a principal estratégia para formar profissionais aptos para o 

trabalho em equipe2, entendido, como o esforço cooperativo pelos membros de um 

grupo para atingir um objetivo comum3. 

A atenção em saúde prestada por um trabalho em equipe com adoção 

das práticas colaborativas promove um aumento da satisfação dos usuários, assim 

como melhorias nos resultados da assistência em saúde prestada13. 

Nesse sentido, a adoção da Educação Interprofissional na formação de 

profissionais de saúde mais aptos ao desenvolvimento da prática colaborativa e para 

o trabalho em equipe, consiste em desafio atual para as Instituições formadoras da 

mão de obra em saúde. 

Todavia, é necessário refletir acerca de como estão se desenvolvendo 

nos cenários de formação em saúde, as metodologias de ensino, projetos de 

extensão e de pesquisa, inserção e a interação dos alunos de diferentes cursos de 

saúde nos campos de práticas e se estes estão em consonância com a educação 

interprofissional. 

O isolamento na formação dos profissionais em saúde, a formação 

voltada para especialidades, as barreiras físicas das Faculdades, a construção 
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histórica das profissões e o distanciamento existentes entre as mesmas refletem 

uma assistência igualmente fragmentada e ineficiente. 

Nesse contexto, é importante esclarecer que defender a adoção da 

Educação Interprofissional na formação em saúde, não é sinônimo de condenar a 

formação uniprofissional ou multiprofissional. A EIP é complementar a essas 

educações, no desenvolvimento de atividades curriculares planejadas que compõem 

o currículo dos cursos de saúde10. 

Consiste em obstáculos para EIP a lógica e estrutura do ensino superior 

atual, com a separação das estruturas físicas do ensino universitário, assim como, a 

forte barreira cultural da formação específica que influencia a construção das 

identidades profissionais, corroborada pela formação conteudista a qual dificulta a 

adoção de estratégias capazes de formar atitudes, habilidades e valores pautados 

na colaboração14. 

Dessa forma, a educação Uni e Multiprofissional precisam ser revistas a 

partir de uma perspectiva interprofissional, para melhorar a prática colaborativa no 

trabalho em equipe de saúde15. 

Na formação Uniprofissional, as atividades educacionais para o 

desenvolvimento das competências e habilidades inerentes à prática profissional são 

desenvolvidas somente entre os estudantes da mesma profissão de maneira 

isolada10. Já na Educação Multiprofissional, as atividades educativas ocorrem entre 

estudantes de duas ou mais profissões conjuntamente, de forma paralela, sem haver 

necessariamente interação entre elas13. 

 A ruptura do modelo atual de formação e da prática profissional 

resultante do mesma consiste, apesar de tarefa árdua não só para as Instituições 

formadoras, mas também, para os docentes, discentes e profissionais de saúde, um 

desafio que deve ser encarado a partir de um empenho coletivo dos atores 

envolvidos.   

Assim sendo, é preciso conhecer as iniciativas de implementação da 

Educação Interprofissional que vêm sendo adotadas nas Instituições de formação 

profissional em saúde pelo Brasil. 

Além disso, é necessário repensar as práticas de ensino, extensão e 

inserção dos alunos em campos de práticas na nossa realidade local. Mais do que 

aproximação com a temática, é fundamental o expresso comprometimento com a 

efetivação do Sistema único de Saúde, bem como com a formação de mão de obra 
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preparada para atender as demandas complexas e dinâmicas das necessidades de 

saúde e sociais. 

3.1.3 Experiências de formação interprofissional no ensino superior 

A educação interprofissional pode ocorrer durante a graduação ou na pós-

graduação em uma variedade de cenários. Ela é geralmente bem recebida pelos 

participantes, que desenvolvem habilidades de comunicação, aumentam a 

capacidade de análise crítica e aprendem a valorizar os desafios e benefícios do 

trabalho em equipe1. 

Consequentemente, a educação interprofissional efetiva promove o 

respeito entre os profissionais de saúde, elimina estereótipos prejudiciais e evoca a 

prática da ética focada no paciente13. 

No Brasil, mesmo que recentes, já temos iniciativas de tentativas para 

efetivar a inserção da Educação Interprofissional nos cenários de formação e pós-

graduação, sejam elas propostas por convênios com organismos de cooperação 

internacional, pelo Ministério da Saúde ou em projetos políticos de cursos de 

algumas faculdades da área de saúde. 

O Projeto UNI, uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de 

Saúde: União e Comunidade, é um exemplo de programa introduzido no Brasil, na 

década de 90, pela cooperação com organismos internacionais, neste caso, a 

Fundação Kellog.  

Diante das necessidades de mudanças na formação dos profissionais da 

área de saúde, demanda apontada pela Organização Pan Americana de Saúde, o 

projeto surge numa proposta de maior articulação entre serviços de saúde, 

instituições formadoras e comunidade10. 

O UNI destaca a importância de um papel mais ativo para o aluno, o qual 

assume uma centralidade maior no seu processo ensino-aprendizagem, a partir de 

uma abordagem educativa crítico-reflexiva, estimulada pela sua inserção na 

realidade da comunidade e o enfrentamento das problemáticas da mesma.  

Embora não se configure como Educação Interprofissional, o referido 

projeto representou importante avanço no que se refere à educação interdisciplinar e 

atuação multiprofissional10. 

Já no âmbito do Ministério da Saúde, na perspectiva da EIP, e tendo 

como principais objetivos a reorientação da formação profissional e o fortalecimento 
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da interação entre ensino, serviço e comunidade, as residências multiprofissionais e 

os Projetos Pró-Saúde e Pet-saúde merecem destaque. Essas residências 

multiprofissionais foram criadas em 2005, na categoria de pós-graduação para os 

profissionais da área de saúde.  

O Pró-Saúde foi instituído tendo como principal objetivo assegurar uma 

compreensão global do processo saúde-doença, promovendo transformações nas 

gerações de conhecimento, ensino e aprendizagem e na assistência a saúde da 

população16. 

Já o Pet-saúde atua na promoção de grupos de aprendizagem tutorial, 

compostos por discentes e docentes dos vários cursos de saúde, e profissionais dos 

serviços para desenvolvimento de trabalhos em áreas estratégicas do SUS16. 

Por fim, podemos denominar de iniciativas mais ambiciosas, as 

experiências em nível de graduação, inspirados na perspectiva da Educação 

Interprofissional na formação das profissões em saúde. Como exemplo, os novos 

cursos de graduação em saúde do Campus da Baixada Santista da Universidade 

Federal de São Paulo, assim como, dos cursos de medicina e enfermagem da 

Faculdade de Medicina de Marília. 

Além desses, os cursos de educação física, fisioterapia, nutrição, 

psicologia, terapia ocupacional e serviço social do Campus da Baixada Santista têm 

nos seus desenhos curriculares o direcionamento em quatro eixos de formação, nos 

quais é possível encontrar módulos que aglutinam as áreas afins2. 

Nessa experiência, é destaque a constituição de turmas com alunos dos 

seis cursos envolvidos ao longo de todo o processo formativo, as turmas misturadas. 

Essa mistura implica na criação de uma disponibilidade para conviver com o outro, 

conhecendo-o, respeitando-o em suas singularidades e buscando construir relações 

interpessoais e interprofissionais2. Isso consiste na operacionalização do aprender 

sobre, com e entre si, o que configura o alicerce da Educação Interprofissional. 

Na faculdade de Medicina de Marília, o desenho curricular não foi menos 

audacioso, a proposta foi unir nos primeiros dois anos de formação, alunos do curso 

de medicina e enfermagem, historicamente distanciados pela dicotomia do 

pensar/fazer, das questões de gêneros, sociais e particularidades da sua construção 

histórica. 
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Dessa forma, esses dois anos buscam desenvolver recursos nas áreas de 

cuidado individual, cuidado coletivo, e de gestão dos serviços de saúde, na lógica da 

vigilância em saúde, com ênfase na atenção primária17. 

Essas e outras inúmeras iniciativas de inserção de educação 

interprofissional nos cenários de graduação e pós-graduação na área de saúde são 

resultantes das já comprovadas potencialidades inerentes a esse tipo de educação e 

as necessidades de desenvolvimento das competências e habilidades necessárias a 

qualificação dos profissionais desta área. 

Portanto, reitera-se que a formação interprofissional torna-se concreta 

apenas quando da troca efetiva e colaboração entre disciplinas e profissões a partir 

de ações de agentes reais que irão consubstanciar ou não práticas mais integradas. 

E distancia-se dessa efetividade, quando permanecem apenas como intenções 

genéricas, desenvolvidas em textos de pesquisadores bem-intencionados18. 

3.2 A FORMAÇÃO EM SAÚDE BASEADA EM COMPETÊNCIAS 

3.2.1 Conceito de competência 

O conceito de competência, como base da orientação curricular em 

saúde, é multidimensional e envolve aspectos de diversas matrizes conceituais 

relacionadas ao tema19. 

Seu conceito vem sendo ampliado e aprofundado ao longo dos anos, 

porém possui como ponto em comum a ideia de competência associada ao 

desenvolvimento de capacidade, seja ela capacidade de agir, de mobilizar, de 

responder, de solucionar. 

Para Perrenoud, competência é a capacidade de agir eficazmente em 

determinada situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles, 

buscando responder às necessidades do mundo contemporâneo. É construída na 

formação e nas diferentes situações de trabalho. 

Ainda segundo o mesmo autor, em outra definição, competência é a 

aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, mobilizando de uma 

forma correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de 

percepção, de avaliação e de raciocínio20. 
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Competência pode ser definida ainda como, a capacidade de mobilizar, 

articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades e valores necessários ao 

desempenho eficiente e efetivo das atividades requeridas no contexto do trabalho19. 

Quando nos remetemos à competência, é importante destacar que essa 

não se limita a aquisição somente de conhecimentos, e sim, a um conjunto de tantas 

outras características igualmente importantes, como atitude, valores, habilidades, as 

quais são necessárias para que o profissional de saúde esteja apto a atender as 

necessidades da população. 

Frente a essa gama de definições existentes para competências, o 

conceito adotado no presente estudo para o termo, acompanha o trazido pela 

Diretriz Curricular Nacional (DCN) do Curso de Medicina de 2014.  

Nesse documento, temos que competência é a capacidade de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e 

exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem desempenhos capazes de 

solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se 

apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde21. 

Além disso, observa-se que são comuns as diretrizes curriculares 

nacionais dos cursos da área de saúde trazerem, além da definição de 

competências, quais as competências gerais e específicas que são necessárias 

desenvolver no egresso de cada curso. 

Nas competências gerais são descritas as habilidades, postura, aptidões 

esperadas, atitudes e conhecimentos necessários e comuns a qualquer profissional 

de saúde, independente de sua categoria profissional, desde que seja profissional 

de saúde. 

Já nas competências específicas, trazidas nas diretrizes dos respectivos 

cursos da área de saúde, encontramos descritas competências técnico-científicas, 

ético-políticas, socioeducativas compatíveis com o processo de trabalho específico 

de cada categoria profissional. 

Além de estarem presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

competências comuns e específicas integram as competências a serem 

desenvolvidas na perspectiva da Educação Interprofissional, a qual se compromete, 

também, com o desenvolvimento das competências colaborativas. 

Vale salientar ainda que entende-se por competências colaborativas, 

aquelas necessárias para educação e prática interprofissional as quais se referem 
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ao trabalho conjunto desenvolvido entre profissionais, pacientes, famílias, 

organizações e comunidades22. 

Outrossim, na literatura internacional ainda encontramos duas 

importantes publicações que estabeleceram domínios de competências de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a prática 

interprofissional colaborativa. 

A primeira, em 2010, do Canadian Interprofessional Health Collaborative 

(CIHC), traz como competências colaborativas, a comunicação interprofissional e o 

cuidado centrado no paciente, família e comunidade, consideradas competências 

centrais, além de, clarificação de papéis profissionais, dinâmica de funcionamento 

da equipe, resolução de conflitos interprofissionais e liderança colaborativa23. 

E, em 2011, a publicação do grupo Norte-Americano, Interprofessional 

Education Collaborative Expert Panel (IPEC), que elenca como competências 

colaborativas centrais os valores/ética para a prática interprofissional, papéis e 

responsabilidades profissionais, comunicação interprofissional e trabalho em 

equipe23. 

3.2.2 Currículos baseado em competências 

As discussões da formação em saúde baseada em competências tiveram 

início com a criação do Sistema Único de Saúde, na perspectiva de mudanças no 

perfil do profissional de saúde para efetivação do SUS. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde começou a adotar ações indutoras 

a exemplo do Pró Saúde, Pet Saúde e Residências Multiprofissionais, como 

estratégias para aproximação entre as Universidades e os serviços de saúde.  

Ainda a nível Nacional, ocorre a formulação pelo Ministério da Educação 

(MEC), das Diretrizes Curriculares Nacionais, dentre as quais, em 2001, as 

Diretrizes para os cursos da área de saúde, a qual traz como objetivo permitir que os 

currículos propostos possam construir perfil acadêmico e profissional com 

competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e abordagens 

contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referencias nacionais e 

internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no 

Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o processo da Reforma Sanitária 

Brasileira25. 
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Nesse contexto, objetiva-se a formação de um profissional de saúde apto 

à resolução de problemas, pró-ativo, capaz de responder as demandas do indivíduo 

e da coletividade que assiste e ainda está preparado não só para o mercado ou para 

sociedade, mas também para a realização pessoal, para a vida. 

Consequentemente, os currículos por competência, em seu modelo 

integrativo, têm, necessariamente, que estar atentos a todos esses aspectos da 

formação profissional26. 

Portanto, as Instituições de Ensino Superior possuem grande 

responsabilidade quanto a acompanhar a formação baseada por competências 

preconizada pelas DCN, e consequentemente, preparar futuros profissionais de 

saúde capazes de atuarem efetivamente na consolidação do Sistema Único de 

Saúde. 

Nesse processo, a construção de currículos baseados em competências, 

assim como, sua implementação de fato, durante o processo de formação nos 

cursos da área de saúde ganham papel de centralidade. 

Para que isso de fato se efetive, é sinequanon que as faculdades, 

docentes e discentes tenham a clara distinção entre a formação baseada em 

competências e os caminhos metodológicos necessários a sua implementação, além 

de uma formação baseada na aquisição de conhecimentos.  

Além disso, durante o processo de formação, é necessário que os 

envolvidos estejam comprometidos na adoção de estratégias pedagógicas e 

avaliativas condizentes com a proposta de formação dos profissionais de saúde.  

No currículo baseado em competências temos como objetivo principal o 

resultado, sendo esse, a capacidade do aluno aplicar seus conhecimentos. 

Diferentemente de um currículo baseado em conhecimentos, que tem como objetivo, 

o conteúdo, sendo a aquisição de conhecimentos sua finalidade principal. 

Ainda como distinção entre os dois currículos, a força condutora do 

processo e as relações entre elas são diferentes. No currículo por competência, o 

aluno é a principal força condutora, estabelecendo como relação com o professor, o 

que denominamos de relação não hierárquica.  

Já no currículo baseado em conhecimentos, a proposta é o professor na 

centralidade do processo, a partir de uma relação hierárquica com o seu aluno, 

sendo ele o detentor do conhecimento e transmissor do conteúdo, enquanto o aluno, 

seu receptor de informações. 
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Quanto à responsabilização sobre o conteúdo, no currículo por 

competência existe uma co-responsabilização entre o aluno e o professor, já no 

baseado em conhecimentos, essa responsabilização é somente do professor, 

colocando-o em posição superior a do aluno. 

Finalmente, no que concerne a avaliação dos alunos inseridos nesses 

diferentes tipos de currículos, espera-se que no currículo baseado por competências 

o enfoque seja o desenvolvimento do aluno, avaliado durante o processo, para 

tornar-se apto na aplicação de seus conhecimentos, conceituada como avaliação 

formativa. 

Enquanto que, no currículo baseado em conhecimentos, a avaliação se 

dá ao final do processo, com objetivo de obtenção de uma nota quantitativa que 

mensura o grau de conhecimento adquirido pelo aluno, avaliação somativa. 

O que não significa que, enfocar competências anule a necessidade de se 

pensar sobre o conhecimento, sobre sua aprendizagem e incorporação no cotidiano 

da vida acadêmica. E sim, propõe integrar esse conhecimento de outras formas, 

inovadora, criativa, instigante, crítica e reflexiva27. 

Portanto, conhecer e ser capaz de implementar as metodologias de 

ensino/ aprendizagem e avaliativas que atendam as necessidades de 

desenvolvimento das competências profissionais, sejam elas, comuns, específicas e 

colaborativas, configura-se em etapa essencial para o alcance desse objetivo. 

3.2.3 Estratégias pedagógicas e avaliativas na formação por competências  

Espera-se que o profissional de saúde tenha desenvolvido durante sua 

formação, competências necessárias para uma prática profissional autônoma e 

efetiva, capaz de prevenir e solucionar os problemas de saúde do indivíduo e 

comunidade. 

E, ainda, assuma postura pró-ativa, pautada na ética e que permaneça 

capaz, mesmo não mais no ambiente de formação, e sim, no exercício de sua 

profissão, de acompanhar as mudanças no processo saúde doença e responder de 

maneira resolutiva a elas. 

Dentre as competências gerais esperadas para um profissional de saúde, 

são elas, tomada de decisão, capacidade de comunicação, exercício da liderança, 

gerenciamento de processo de trabalho e conflitos e responsabilização por sua 
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educação permanente, em comum, observa-se o papel ativo que o profissional de 

saúde precisa desempenhar25. 

Portanto, é necessário trabalhar durante o processo formativo com 

metodologias de ensino-aprendizagem capazes de estimular o protagonismo do 

aluno, para que esse assuma a centralidade do processo ensino-aprendizagem e 

com isso, alcance o desenvolvimento das competências necessárias a sua prática 

profissional. 

Assim como, adotar metodologias avaliativas que cumpram com o 

principal objetivo da avaliação que corresponde ao aprendizado do aluno. O 

processo avaliativo precisa ser processual e formativo, capaz de identificar as 

dificuldades de aprendizado pelo próprio aluno e docente, e nelas intervir para o 

alcance da aprendizagem significativa. 

Nesse contexto, é preciso romper com a prática na qual se emprega a 

avaliação como ferramenta de mensuração do conhecimento adquirido durante o 

ensino pautado na transferência do saber do professor para o aluno. 

E passar a compreender que avaliar integra o processo ensino 

aprendizagem, sendo uma das etapas com maior potencial de incentivo ao aluno 

para o alcance da aprendizagem significativa. 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se 

queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que 

os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham 

que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes28. 

Nessa perspectiva, surge como principal resposta a esses desafios, a 

adoção das metodologias ativas, as quais se baseiam em formas de desenvolver o 

processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às 

condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais 

da prática social, em diferentes contextos29. 

As metodologias ativas utilizam a problematização como principal 

estratégia de ensino-aprendizagem, com a finalidade de encontrar as soluções, 

mobilizando conhecimentos e o envolvimento ativo do aluno30. 

A exemplo disso temos o aprendizado baseado em problemas (Problem 

based learning – PBL), consiste em uma proposta pedagógica na qual o ensino é 

centrado no estudante e baseado na solução de problemas. Valoriza, além do 
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conteúdo a ser aprendido, a forma como ocorre o aprendizado, reforçando o papel 

ativo do aluno, permitindo que ele aprenda como aprender31. 

No Team Based Learning (TBL), aprendizado baseado em equipes, a 

resolução de problemas também configura etapa importante para a aprendizagem 

significativa, além de contemplar habilidades de comunicação e trabalho 

colaborativo. É uma metodologia catalisadora do trabalho em equipe, exigência das 

Diretrizes Curriculares Nacionais32. 

No PBL, a avaliação ocorre de forma processual, pelo tutor, assim como, 

pelos alunos, através da autoavaliação, em cada tutorial durante o módulo. No TBL, 

há a possibilidade da metodologia ser utilizada como ferramenta de ensino de 

determinado assunto ou tema, e/ou, metodologia avaliativa de um assunto ou 

conjunto deles. 

Para adoção de metodologias ativas de ensino aprendizagem, um dos 

conhecimentos mais norteadores que o profissional precisa ter é, o objetivo dessas 

metodologias, que concerne em o discente assumir a postura pró-ativa do 

aprendizado, e na avaliação, a pirâmide de Miller. 

A pirâmide de Miller consiste em um modelo conceitual para escolha de 

métodos de avaliação no ensino das profissões em saúde. Contempla as bases 

cognitivas e as bases psicomotoras com suas respectivas metodologias avaliativas 

adequadas ao que se quer avaliar33. 

Na base da pirâmide, no aspecto cognitivo, encontramos o “saber” e logo 

acima, o “saber como”, o primeiro corresponde ao domínio teórico de fatos e 

conceitos, enquanto o segundo relaciona-se a aplicação desses conceitos na busca 

de soluções. 

Para avaliar o aspecto cognitivo, são indicados testes de múltiplas 

escolhas, questões abertas e exames orais, diferenciando o alcance do “saber 

como”, a partir de questões mais contextualizadas e condizentes com a realidade 

que encontramos nos cenários de práticas e atuação profissional. 

A avaliação de bases psicomotoras contempla as habilidades e 

competências para atingir os dois últimos níveis da pirâmide: o “demonstrar” e o 

“fazer”.  

No estrado correspondente ao “demonstrar” o princípio subjacente aos 

métodos avaliativos possíveis de serem adotados, é a observação direta do 
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examinando pelo examinador, enquanto este realiza tarefas clínicas que lhe foram 

solicitadas33. 

Estão entre essas metodologias, geralmente aplicadas em ambientes 

simulados, o OSCE (Objective Structured Clinical Examination), avalia o 

desempenho do estudante em situações delimitadas, com roteiro preestabelecido 

(checklists), podendo haver interação com paciente simulado ou recursos didáticos, 

utilizando-se estações de avaliação em rodízio. 

E por fim, para o alcance do último estrado da pirâmide de Miller, o do 

“fazer”, optamos por metodologias capazes de avaliar o aluno em ambiente real, 

durante a fase de treinamentos ou enquanto profissional já formado. 

A exemplo, o Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-Cex), consiste numa 

observação estruturada de diversos itens de atitudes e habilidades, seguida de 

feedback e com duração total de 20-30 minutos na beira do leito do paciente34. 

Em comum, tais metodologias adotadas no segundo e terceiro estratos da 

pirâmide, compartilham o emprego do feedback e o desenvolvimento da 

metacognição, habilidade que permite ao aluno monitorar seu aprendizado e com 

isso identificar suas fraquezas e saber traçar um roteiro para suprir suas 

necessidades de aprendizagem35. 

Portanto, a adoção de metodologias de ensino aprendizagem e 

avaliativas capazes de tornarem o aluno sujeito da aprendizagem é uma etapa 

fundamental para o alcance das mudanças necessárias na formação em saúde.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DA PESQUISA 

Este trabalho adotou a abordagem qualitativa pela natureza do problema 

da pesquisa e dos objetivos propostos para seu desenvolvimento.  

A pesquisa qualitativa se mostra adequada quando o foco central da 

investigação não é a representação de números, mas, sim em aprofundar sobre a 

compreensão de um grupo social, de uma organização etc.36. 

A abordagem qualitativa envolve várias significações, dentre elas, os 

valores, aspirações e as atitudes, permitindo adentrar de forma intensa nas relações 

dos sujeitos, possibilitando compreender a interação desses indivíduos em sua 

realidade cotidiana37. 

Observando os procedimentos propostos, configurou-se enquanto 

pesquisa-ação, uma vez que pretendeu estabelecer uma ampla interação entre o 

investigador e os sujeitos fortemente envolvidos na possibilidade de inserção de 

ações interprofissionais em saúde. 

Esse desenho se mostrou adequado na medida em que considerou todas 

as etapas do processo como parte da investigação, desde o planejamento, até a 

avaliação das ações pensadas.  

Dessa forma a pesquisa-ação se apresentou como importante estratégia 

de pesquisa capaz de possibilitar alcance dos objetivos traçados38.  

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social, em que o objeto a ser 

investigado exige o envolvimento ativo do pesquisador em estreita associação com 

uma ação ou resolução de problema coletivo e na qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo39. 

As competências colaborativas se constituem como debate ainda pouco 

explorado, no cenário brasileiro, apontando para a necessidade de maiores 

evidências sobre os aspectos que se interpõem para a formação de profissionais de 

saúde mais aptos à colaboração no âmbito do trabalho em saúde. Por essa razão, e 

observando o alcance dos objetivos é que a pesquisa se inseriu na perspectiva 

exploratória40. 
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4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

O estudo foi desenvolvido no município de Caicó, uma vez que a cidade 

vem se constituindo como polo universitário.  

São três principais instituições públicas de ensino superior: A 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte.  

Porém apenas duas IES públicas ofertam cursos na área da saúde, se 

configurando como cenário do estudo: A Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), com o Curso de Medicina e a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), o Curso de Enfermagem e Odontologia. 

A UERN tem a missão de “promover a formação de profissionais 

competentes, críticos e criativos, para o exercício da cidadania, além de produzir e 

difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável da região e do País” 41. 

Instituição com grande responsabilidade social, comprometida com o 

acesso ao ensino superior de qualidade que forme profissionais capazes de atuar 

profissionalmente na perspectiva de prestação de serviços satisfatórios a sociedade, 

impactando na realidade social, econômica, educacional e de saúde do Estado, 

possui Campus em todas as Regiões do Estado. 

O Campus Caicó, da UERN, foi criado pela Resolução N° 007/2005 

CONSUNI, teve Filosofia como primeiro curso implantado em 2002, o qual 

funcionava nas dependências do Colégio Diocesano Seridoense, ainda sem sede 

específica. Em 19 de Outubro de 2006 somam-se os Cursos de Enfermagem e 

Odontologia, com 26 e 20 vagas, respectivamente, para ingresso de estudantes. 

O Curso de Graduação em Enfermagem do Campus Caicó foi criado pela 

Resolução 035/2005 CONSEPE, justificando-se pela “realidade de mercado de 

trabalho, demandas e necessidades de saúde da população e de projeções futuras 

sobre a inserção dos enfermeiros em cenários de produção dos serviços de 

saúde”41. 

O Curso de Enfermagem tem como objetivo “formar o Enfermeiro, 

bacharel e licenciado, crítico e reflexivo, com competência técnico-científica, ético-

política, para participar efetivamente da consecução do direito universal à saúde, 
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partindo da realidade dos serviços de saúde e totalidade social, com vistas à 

transformação dessa realidade” 41. 

O Curso de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por sua vez, foi oficializado pela 

Portaria/MEC/SESU nº 109, de 05 de junho de 2012. Surge em consequência da 

responsabilidade social e consequência do Plano de Expansão das Universidades 

Federais do Governo Federal. 

A necessidade da formação de médicos capazes de atender as 

demandas individuais e coletivas, com ênfase na atuação no Sistema Único de 

Saúde, com possibilidades de permanência desse futuro profissional em regiões 

afastadas das Capitais, são algumas das premissas que influenciaram a construção 

coletiva no segundo semestre de 2012 do Projeto Pedagógico do Curso da Escola 

Multicampi de Ciências Médicas. 

A proposta pedagógica prever que o aluno transite por serviços da rede 

distribuídos em Caicó, Currais Novos e Santa Cruz, assim como, cidades 

circunvizinhas, conforme potencial desenvolvido de cada área médica nos diferentes 

municípios.  

É inovadora em vários aspectos, principalmente no que concerne a 

utilização de ferramentas de ensino e aprendizagem e avaliação, o PBL (Problem 

Based Learning), que em tradução para o português significa Aprendizagem 

Baseada em Problemas, como metodologia ativa trabalhada durante todo o Curso, 

assim como, métodos avaliativos voltados para uma avaliação formativa, além de 

somativa. 

Tem como um dos principais objetivos a “formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, (...) em seus diferentes níveis de 

atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, 

na perspectiva da integralidade da assistência.” 42. 

Assim, Caicó hoje é cenário para formação de importantes profissões na 

área de saúde. Porém para esse estudo foram eleitos apenas os cursos de 

Enfermagem, e Medicina, da UERN e UFRN, respectivamente, por compartilhares 

os mesmos cenários de práticas.  
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4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Os participantes foram os docentes dos cursos de Enfermagem da UERN 

e de Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas, da UFRN e os 

profissionais Enfermeiros e Médicos da Estratégia Saúde da Família. 

A participação na pesquisa foi voluntária e por isso o quantitativo de 

participantes é variável dependendo da disponibilidade dos sujeitos, e do 

atendimento aos critérios de inclusão e exclusão. 

O recrutamento dos participantes foi em momento que precedeu as 

etapas de coleta de dados, tendo sido distribuído Convites para participação das 

Oficinas, diretamente em mãos ao público alvo, fixação de convite para os 

departamentos e envio de e-mail para o e-mail institucional do público alvo.  

Os critérios de inclusão adotados para os docentes foram: (1) Docente 

substituto ou efetivo dos Cursos de Enfermagem da UERN/CAMPUS CAICÓ, e 

Medicina da EMCM/UFRN; (2) Ter no mínimo 1 ano de experiência em Docência 

nos respectivos cursos de ambas Instituições; (3) Ter acompanhado discentes em 

vivência nos cenários de práticas da Atenção Básica, aulas práticas, estágios 

supervisionados e/ou Módulos de Ensino na Comunidade;  

Como Critérios de inclusão adotados para os profissionais do serviço 

foram: (1) Profissionais médicos e enfermeiros contratados, concursados ou de 

programas do Governo Federal; (2) Ter recebido alunos do Curso de Medicina e 

Enfermagem em suas Unidades Básicas de Saúde; (3) Nem o médico e nem o 

enfermeiro estarem gozando de férias ou outro tipo de licença no momento da coleta 

de dados; 

Como critérios de exclusão adotados para os docentes foram: (1) 

docentes com menos de um ano de atuação na docência; (2) docentes que não 

tenham participado de experiências de ensino na Atenção Básica enquanto cenário 

de prática; (3) docentes que estejam gozando de afastamento por qualquer motivo; 

(4) docentes que estejam impossibilitados por acometimento de algum agravo ou 

adoecimento que comprometa sua integridade física e psíquica.  

Como critérios de exclusão adotados para os profissionais do serviço 

foram: (1) Profissionais médicos e enfermeiros que não possuam vínculos firmados 

com o município; (2) Não tenham recebidos em sua Unidade Básica de Saúde 



36 

OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE MATRIZ DE COMPETÊNCIAS  
COLABORATIVAS.    

 

Docentes 

Profissionais 

OFICINA PARA ELENCAR ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS E AVALIATIVAS PARA 

FORMAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
COLABORATIVAS. 

 

Docentes 

Profissionais 

alunos de medicina e de enfermagem; (3) Médicos e/ou enfermeiros que estejam em 

gozo de férias ou outras licenças. 

4.4 COLETA DE DADOS 

A pesquisa foi dividida em duas etapas, observando as características da 

pesquisa ação. Para cada fase foi adotado um instrumento de coleta de dados. As 

fases da pesquisa estão apresentadas na figura abaixo. 

 Figura 1: Etapas da pesquisa. Caicó, Rio Grande do Norte, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Cada fase da pesquisa adotou um instrumento de produção de dados. 

Na 1a Etapa, foi realizada oficina para construção de painéis contendo 

competências colaborativas, construídos a partir da discussão de conceitos de 

educação interprofissional, trabalho colaborativo e competências especificas ou 

complementares, comuns e colaborativas43. 

Foram convidados a participar dessa etapa, docentes dos cursos de 

Enfermagem, UERN/Campus Caicó; e Medicina, da UFRN/Escola Multicampi de 

Ciências Médicas; além de enfermeiros e médicos do serviço que atuam como 

preceptores.  

A oficina iniciou-se com uma dinâmica que propunha um desafio aos 

participantes, divididos em quatro grupos, formados por professores e profissionais. 

A proposta consistia em, a partir de uma folha de papel tipo A4 e uma 

tesoura, os integrantes dos grupos discutirem uma maneira na qual realizassem uma 
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abertura na folha de papel capaz de passar todo o corpo de uma pessoa, sem que 

para isso, rompesse as bordas da referida folha.  

Nessa fase da oficina, dois grupos conseguiram atender ao solicitado e 

dois, não. A partir da dinâmica, foi solicitado dos grupos para que discutissem entre 

eles e posteriormente socializassem no grande grupo, as reflexões acerca das 

seguintes perguntas: Quais foram as dificuldades encontradas com a atividade? 

Como vocês associam a atividade ao seu processo de trabalho em saúde? Vocês 

acham que foram formados e estão formando para o trabalho interprofissional? 

Posterior as discussões nos pequenos grupos acerca dos 

questionamentos propostos, houve a socialização das respostas no grande grupo. 

Após essa discussão, realizou-se uma aula expositiva acerca de 

Educação Interprofissional, apresentando conceitos de Educação Interprofissional e 

suas diferenciações, assim como, introdução de referencial teórico abrangente 

acerca de práticas colaborativas.  

Em seguida, os participantes, divididos em grupos, foram orientados, a 

partir de um roteiro norteador (APÊNDICE A) a construir painéis, que elencassem e 

descrevessem as competências colaborativas necessárias para formação em 

enfermagem e medicina - constituindo assim o instrumento de coleta de dados para 

esta etapa. 

Na 2a Etapa, norteados também por roteiro previamente definido 

(APÊNDICE B), em uma segunda oficina, os participantes foram convidados a 

elencarem metodologias de ensino e avaliativas capazes de fortalecer a perspectiva 

da Educação Interprofissional. 

Tais metodologias deveriam ser pensadas a partir do potencial para 

estimular o desenvolvimento das competências colaborativas elencadas pelos 

participantes na etapa anterior, sintetizadas pelos pesquisadores, e apresentadas no 

início dessa oficina. 

Foram convidados a participar dessa etapa, os docentes dos cursos de 

Enfermagem, da UERN/Campus Caicó; e Medicina, da UFRN/Escola Multicampi de 

Ciências Médicas; além de enfermeiros e médicos dos serviços, que atuam como 

preceptores.  

Os dados dessa etapa foram a síntese das discussões no momento da 

apresentação das metodologias de ensino e avaliativas capazes de desenvolver as 

competências colaborativas elencadas pelos grupos. 



38 

 Todas as etapas foram gravadas com aparelho gravador de áudio em 

MP31, mediante esclarecimento e obtenção do consentimento dos participantes, feito 

pelos pesquisadores.  

Todas as etapas foram conduzidas pela mestranda Redianne Medeiros 

da Fonsêca e coordenadas pelo Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa, orientador do 

Trabalho de Dissertação de Mestrado.  

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Nessa etapa da pesquisa, ocorre a análise do material, no presente 

estudo, qualitativo, construído durante a etapa anterior, de coleta de dados. Consiste 

em uma fase do estudo tida como complexa pelos inúmeros obstáculos encontrados 

em seu percurso. 

Analisar, compreender e interpretar um material qualitativo é, em primeiro 

lugar, proceder a uma superação da sociologia ingênua e do empirismo, visando a 

penetrar nos significados que os atores sociais compartilham na vivência de sua 

realidade44. 

No presente estudo, os dados coletados a partir das discussões 

promovidas nas oficinas que compreenderam as etapas I e II da pesquisa, foram 

gravados em aparelho de MP3, após esclarecimento e consentimento dos 

participantes da pesquisa. 

Posteriormente, realizou-se a transferência dessas gravações para o 

programa de Windows Media Player, no computador, procedendo-se a escuta e 

concomitantemente, a sua transcrição.  

Ao final desse processo, sucedeu-se a leitura do material transcrito e sua 

análise mais minuciosa objetivando a categorização dos discursos, e por fim, as 

inferências e interpretações do conteúdo categorizado. 

Essa técnica de análise de material qualitativa é conhecida como Análise 

de Conteúdo, que compreende um conjunto de técnicas de análise de comunicação, 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção/recepção dessas mensagens45. 

                                            
1
 Dispositivo utilizado para reprodução de áudio. 
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Dentro das modalidades de Análise de Conteúdo, optou-se pela Análise 

Temática, tida como a mais apropriada para as investigações qualitativas em 

saúde44. 

O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um 

texto analisado segundo critérios relativos a teoria que serve de guia à leitura45. 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

Todo o estudo foi realizado com base nos princípios da ética e bioética, 

estabelecidos pela Resolução do CNS nº466/12. 

Para tanto, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), do Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN), sendo aprovado 

pelo parecer de número 2.247.658.  

O referido Comitê avaliou os objetivos da pesquisa e os riscos e/ou 

benefícios a que foram submetidos os participantes da investigação, de acordo com 

a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  

Para a realização da pesquisa, foi solicitada a prévia permissão junto a 

Direção do Campus Avançado de Caicó da UERN e da Direção da Escola 

Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da UFRN para onde foi encaminhada cópia 

e esclarecimentos sobre o estudo em forma inicial de pré-projeto de pesquisa, 

anexando-o uma carta de anuência solicitando-lhe autorização. 

 Também foi solicitada prévia permissão junto à Secretaria Municipal de 

Saúde de Caicó, apresentando o pré-projeto da pesquisa e solicitação de 

autorização expressa através da Carta de Anuência. 

Nessa perspectiva seguiu o princípio da eticidade da pesquisa a partir da 

referida resolução, que aprova normas éticas sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, conhecidas como princípios bioéticos da pesquisa, a saber: a) a 

autonomia, ou seja, o pesquisador deve respeitar o direito do participante em decidir 

fazer ou buscar aquilo que seja o melhor para si, considerando-o em sua dignidade 

e defendendo-o em sua vulnerabilidade; b) beneficência, o pesquisador deve 

sempre fazer o bem de maneira prática, isto significa que temos a obrigação moral 

de agir para o benefício do outro; c) previsão da não maleficência, garantindo que 

danos previsíveis possam ser evitados. Impedimento da realização de toda e 

qualquer pesquisa que possa estar causando mal de qualquer tipo ao seu partícipe; 

d) justiça e equidade, estão associadas, as atitudes éticas, enquanto pesquisador, 
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de preferencialmente, construir nossas relações com os grupos sociais, 

preocupando-se em igualar as oportunidades de acesso aos benefícios da pesquisa. 

A participação dos sujeitos foi voluntária e a recusa não acarretou 

qualquer penalidade ou perda de direitos.  

A pesquisa realizou-se no período de 29/11/2017 à 07/12/2017, com as 

oficinas realizadas na Escola Multicampi de Ciências Médicas, em Caicó/RN. 

Na fase I e II da pesquisa os docentes dos cursos de Enfermagem 

(UERN) e Medicina (UFRN) e os profissionais enfermeiros e médicos dos serviços 

foram convidados a participarem de forma voluntária, livre e esclarecida da 

pesquisa, onde no momento foram explicitados os objetivos da pesquisa, bem como 

as etapas da mesma.  

Em seguida disponibilizou-se individualmente o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) que teve como objetivo esclarecer aos sujeitos todas as 

informações necessárias sobre a pesquisa que este participou, livrando-o de 

constrangimentos a respeito de sua participação na mesma. 

Os participantes tiveram o direito de desistir a qualquer momento da sua 

participação, sem que isso, lhe trouxesse prejuízo. O responsável pela obtenção dos 

TCLEs foi a Mestranda Redianne Medeiros da Fonsêca. 

Todos os participantes, depois de esclarecidos e de forma voluntária, que 

aceitaram participar do estudo receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE, e assinaram o Consentimento Pós-Esclarecido.  

Uma via original dos consentimentos e assentimentos foram arquivados 

pelo pesquisador responsável, por um período mínimo de 5 anos e uma outra via 

original foi entregue aos sujeitos da pesquisa. Passados esse período o material 

impresso será incinerado e os arquivos digitais, deletados. Essas medidas serão 

tomadas para apenas com arquivos e documentos que possam identificar os sujeitos 

da pesquisa, resguardando a não identificação dos voluntários. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram da presente pesquisa nove enfermeiros e oito médicos que 

integram equipes de Estratégia Saúde da Família do Município de Caicó, quatro 

docentes do curso de enfermagem da UERN/Campus Caicó e nenhum docente do 

Curso de Medicina da UFRN/EMCM. 

O período de coleta de dados coincidiu com o decreto de greve da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e finalização do período do Curso de 

Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas da UFRN, fatores considerados 

dificultadores, porém não inviabilizador, para etapa da coleta de dados.   

A presente pesquisa traz como produto uma proposta de Matriz de 

Competências Colaborativas e de metodologias de ensino e avaliativas, para serem 

utilizadas na formação de Enfermagem e Medicina, construída pelos Docentes e 

profissionais Médicos e Enfermeiros do serviço.  

A partir dos relatos dos participantes durante o processo de elaboração 

dos produtos do trabalho foi possível identificar elementos centrais que subsidiam 

questões relacionadas a Educação Interprofissional e a práticas colaborativas.  

Os mesmos surgiram partir das discussões que sucederam a dinâmica 

proposta para os grupos, e as reflexões a partir de três questionamentos centrais: 

Quais foram as dificuldades encontradas com a atividade? Como vocês associam a 

atividade ao processo de trabalho em saúde? Vocês acham que estão formando ou 

foram formados para o trabalho em equipe? 

Com isso, utilizando-se da metodologia de Análise de conteúdo de Bardin, 

construímos uma categoria representativa do tema de estudo intitulada de 

“dificuldades na efetivação do trabalho em equipe”. 

A mesma foi elaborada a partir das seguintes subcategorias: “a 

importância da comunicação para o trabalho em equipe”; “ênfase na 

uniprofissionalidade e os prejuízos para o paciente”; “o ambiente de formação e a 

perpetuação das dificuldades do trabalho em equipe” e “dificuldade na conceituação 

de trabalho em equipe”. 

Na subcategoria “a importância da comunicação para o trabalho em 

equipe” foi possível identificar que os participantes reconhecem que a dificuldade de 

comunicação é presente tanto no cenário de formação, quanto nos dos serviços de 
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saúde e entre ambos, e tem implicação direta na qualidade e efetividade da 

assistência e formação em saúde prestadas a sociedade. 

Os grupos que não conseguiram obter êxito no cumprimento da atividade 

proposta na dinâmica atribuíram o insucesso ao fato de não terem estabelecido uma 

comunicação efetiva entre os membros do grupo, não realizando um planejamento 

para execução da atividade, tendo seguido a orientação de um único membro do 

grupo que propôs solução e foi acatado sem discussão. 

“No nosso grupo nós chegamos a conclusão que a principal dificuldade foi a 
falta de comunicação, nós não nos conhecíamos e quando ele sugeriu no 
primeiro momento a ideia dele nós não discutimos, imediatamente houve 
uma aceitação o que influenciou diretamente na tomada de decisão(...), 
consequentemente pela falta de comunicação houve um comprometimento 
do planejamento” (PARTICIPANTE 16). 

Já nos grupos que conseguiram cumprir com o objetivo da atividade 

proposta, percebeu-se o desenvolvimento de uma comunicação mais efetiva entre 

seus participantes, assim como, a relevância na condução do planejamento da ação 

de uma figura de liderança no grupo.  

“O que facilitou na verdade é que um dos componentes do nosso grupo já 
conhecia a dinâmica, mas mesmo ela sabendo, ela esperou que a gente 
pudesse debater e trazer uma outra ideia, outra forma de fazer, (...), apesar 
de ter aquela pessoa liderando foi aberto o espaço para conhecer a opinião 
do outro e isso é importante. (...) Mas se a gente não tivesse a condução de 
uma pessoa que não tivesse vivenciado, teríamos dificuldade sim, inerentes 
as que os outros grupos tiveram, tempo, limitação de uma única folha” 
(PARTICIPANTE 17). 

A comunicação é trazida como importante competência colaborativa  

tanto pelo Interprofessional Education Collaborative Expert Panel (IPEC) e o 

Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC). 

A comunicação existente em um ambiente de trabalho deve ser eficiente, 

para que não surjam falhas que possam comprometer o bom andamento do 

processo de trabalho46. 

Associando as dificuldades com a atividade e o processo de trabalho em 

saúde, as reuniões de equipe são apontadas como momentos essenciais para o 

estabelecimento da comunicação efetiva entre os integrantes da equipe, 

planejamento de ações, discussões de caso e planejamento de um projeto 

terapêutico singular, qualificando, desta forma, a atenção em saúde prestada ao 

usuário. 
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“As reuniões de equipe é o espaço para discutir o problema com toda 
equipe, algumas unidades conseguiram implantar depois da presença dos 
residentes e do NASF e da importância de se construir um projeto 
terapêutico singular para conseguir resolver, solucionar, ou então pelo 
menos diminuir o problema daquela família, daquela pessoa, e o espaço 
seria realmente a reunião de equipe onde todos da equipe participem e que 
esse horário deve ser fixo, semanalmente, quinzenalmente e que todo 
mundo realmente participe” (PARTICIPANTE 14). 

“Se a gente não planejar nosso trabalho acontece de forma a não dar certo 
determinadas situações que a gente vivencia no dia a dia” (PARTICIPANTE 
21). 

Por meio das reuniões, podem ser trocadas ideias e experiências, 

tornando-se um espaço para estudos e divulgação de conhecimentos, o que implica 

crescimento para toda a equipe, melhorando a qualidade do serviço prestado ao 

cliente46. 

Apesar desse reconhecimento, algumas equipes, ainda apontam a falta 

de tempo, a fragmentação do cuidado e a hierarquização das profissões como 

elementos que dificultam a realização dessas reuniões nos serviços, como apontado 

por um representante de um grupo responsável por compartilhar a discussão tida no 

grupo. 

“As reuniões de equipe é uma dificuldade para eles da estratégia, poucas 
reuniões talvez comprometam de fato, as discussões de caso e a 
fragmentação do cuidado. Nós chegamos a conclusão que pode haver uma 
fragmentação no momento em que não ocorre essa comunicação” 
(PARTICIPANTE 16). 

“A gente acha também que falta tempo, quando chega um caso mais 
complicado para gente discutir aquele caso, quando vai discutir com outro 
profissional é de maneira mais superficial, a gente perde um porco isso do 
trabalho em equipe, existe muito isso de hierarquia, comandante e 
comandados” (PARTICIPANTE 5). 

Na segunda subcategoria, “ênfase na uniprofissionalidade e os prejuízos 

para o paciente”, sabe-se que a qualificação da atenção em saúde perpassa pela 

inserção do usuário na centralidade do processo cuidar, o que quando 

institucionalizado e compartilhado pelos membros da equipe, é capaz de promover 

uma maior interação entre os profissionais, efetiva comunicação, ações mais 

efetivas e qualidade da assistência prestada. 

Porém, a organização do trabalho em saúde presente em alguns serviços 

de saúde nos aponta as limitações quanto a adoção dessa prática entre os membros 
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da equipe, existindo ainda a predominância na fragmentação do cuidado e a não 

implicação dos profissionais da equipe na prática colaborativa. 

“As vezes a gente encontra no serviço, um já conduzindo, já que ele está 
conduzindo, eu não preciso me implicar, eu não preciso me envolver mais, 
isso aqui é função do enfermeiro, isso aqui é função do médico, eu não 
preciso me implicar” (PARTICIPANTE 17). 

“Quando a gente vai conversar com o outro profissional, a gente já vai para 
ele assumir o paciente, o problema, não é para compartilhar” 
(PARTICIPANTE 5). 

Na terceira subcategoria, “o ambiente de formação e a perpetuação das 

dificuldades do trabalho em equipe”, nos traz que os gargalos existentes no 

planejamento, isolamento das disciplinas e falta de comunicação não é uma 

realidade encontrada somente no cenário dos serviços de saúde, o que nos remete 

a uma reflexão quanto a como formar profissionais em saúde.  

“Na universidade as disciplinas não se conversam, os professores que 
estão dividindo uma mesma disciplina não planejam juntos, então, essa 
fragmentação ela está em todas as esferas.” (PARTICIPANTE 17) 

A interação ensino e serviço, tão propagada e de fundamental importância 

para formação em saúde, precisa avançar nos aspectos relacionados a elencar os 

problemas passíveis de intervenção naquela determinada área, construir os 

objetivos em comuns e planejar as ações em conjunto para atingir os propósitos 

tanto na formação em saúde quanto na qualificação da assistência. 

“Quando a gente vai inserir nossos alunos nos serviços de saúde, a gente 
realiza nosso planejamento e traça nossos objetivos, mas qual será de fato 
nossa contribuição lá naquele serviço, aquela comunidade não estará 
passando por um problema que nós da Universidade podemos contribuir? 
(...) quando a gente insere nossos alunos nesses serviços nós temos que 
ter o compromisso também de dar uma resposta ao serviço” 
(PARTICIPANTE 16). 

“Quando a gente envia o aluno para o campo de estágio, essa atividade é 
pensada dentro da academia, mas a gente não pensa junto a vocês do 
campo” (PARTCIPANTE 17). 

“As vezes a universidade acaba só usando o serviço, se planeja tudo aqui e 
só chegar lá e executa, as vezes o cronograma da unidade não se adequa, 
vários os problemas que nós temos lá na unidade e a universidade não 
reconhece” (PARTICIPANTE 14). 
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E na quarta e última subcategoria “dificuldade na conceituação de 

trabalho em equipe”, questionamos se os participantes foram formados ou estavam 

formando para o trabalho em equipe. 

Em seus discursos foi possível identificar que ainda é necessário 

trabalhar o conceito de trabalho em equipe, diferenciando-o de outros conceitos 

como interprofissionalidade, multiprofissionalidade, para que de fato virmos a ter 

uma reflexão tanto nas Universidades, quanto nos serviços de saúde para o 

desenvolvimento desse tipo de trabalho coletivo. 

“A minha formação foi sim para trabalhar em equipe (...), não como um 
trabalho em equipe multiprofissional, mas com companheiros, colegas de 
formação em um trabalho amplo, se ajudando para chegar a um objetivo 
final” (PARTICIPANTE 13). 

Para se configurar um trabalho em equipe ou interprofissional se faz 

necessário a interação de pelo menos duas ou mais profissões. 

“Na minha formação nós tivemos vários momentos de ação na comunidade 
com vários cursos de saúde como fisioterapia, odontologia, mas íamos para 
o mesmo campo, trabalhar com a mesma comunidade, mas cada 
profissional desenvolvia apenas aquilo que era de sua competência, eu não 
sei se o que nos passávamos era trabalhar em equipe mas quando a gente 
chega na realidade trabalhar em equipe não é assim. A nossa realidade 
hoje é assim, o dentista faz a sua parte, o médico a dele e o enfermeiro a 
dele” (PARTICIPANTE 1). 

Não se consegue distinguir trabalho em equipe, dentro de uma proposta 

de educação interprofissional que na prática alcança o âmbito multiprofissional. 

“Os currículos precisam avançar nesse sentido até para atender essa 
necessidade de trabalho em equipe que vem sendo colocado como uma 
necessidade para o serviço, para resolver os problemas, atender as 
necessidades de saúde da população (...) a gente precisa ampliar para essa 
parte de envolver o multiprofissional, fica a desejar essa interação 
envolvendo outros profissionais, as vezes a gente tá no campo de estágio 
com vários alunos de outros cursos, residentes e não conseguimos 
estabelecer uma comunicação e desenvolver um trabalho que envolva a 
todos” (PARTICIPANTE 15). 

É reconhecida a necessidade de se formar para o trabalho em equipe, 

mas, na realidade dos serviços e durante a inserção dos alunos nos campos de 

estágio essa prática ainda não foi efetivada. 

Norteados por essas discussões e após exposição de referencial teórico 

acerca de Educação Interprofissional e práticas colaborativas, os participantes foram 

orientados que construíssem uma Matriz de Competências Colaborativas 
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necessárias aos alunos de Medicina e Enfermagem para a prática do trabalho 

colaborativo sintetizada abaixo e contendo as oito competências descritas pelos 

participantes. 

 

 

 

Quadro 1: Síntese da Matriz de Competências. Caicó, Rio Grande do Norte, 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao analisar a proposta de Matriz de competências sintetizada, foi possível 

perceber que elementos correspondentes a conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores foram descritos demasiadamente resumidos. 

Com isso, a descrição de cada competência classificada como 

colaborativa pelos participantes da pesquisa não se desenvolveu com a riqueza de 

elementos necessários para a classificação do produto como uma Matriz de 

Competência colaborativa. 

SÍNTESE DA MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 

 

1. ESTABELECER COMUNICAÇÃO EFETIVA, com o paciente e os outros profissionais; 

2. REALIZAR UMA ESCUTA QUALIFICADA, ouvir o outro com respeito, ética e sigilo 

profissional; 

3. EXERCER LIDERANÇA de forma democrática, reconhecendo as contribuições dos demais 

profissionais, demonstrando iniciativa e responsabilização, assumindo uma postura pró-ativa; 

4. TRABALHAR EM EQUIPE conhecendo as atribuições de sua profissão e a dos demais 

profissionais da equipe sendo capaz de respeitá-los; assim como, ser capaz de conduzir e 

solucionar conflitos; 

5. TRABALHAR DE FORMA HUMANIZADA de maneira a reconhecer, assumir e acolher a 

necessidade do outro, respeitando-o, utilizando-se de empatia, envolvendo-se, implicando-se; 

6. ATUAR PROFISSIONALMENTE COM ÉTICA respeitando os valores da comunidade; 

7. CONSIDERAR A INTEGRALIDADE, considerando o todo; 

8. ATUAR EMBASADO EM CONHECIMENTO CIENTÍFICO tendo desenvolvido conhecimento 

teórico e prático, sendo capaz de aplica-los. 
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A dificuldade para essa construção da Matriz ficou expressa nas falas dos 

docentes e profissionais ao analisarem as dificuldades encontradas. 

“A dificuldade foi de esmiuçar de fato o que é competência? o que compõe 
essa competência? qual a definição dessa competência?” (PARTICIPANTE 
16). 

“Parece uma atividade fácil, você já sabe como deveria ser o aluno ideal, o 
egresso ideal, mas na hora de colocar no papel e principalmente conceituar 
essas competências, identificar e conceituar, foi onde a gente teve mais 
dificuldades” (PARTICIPANTE 17). 

Apesar disso, as discussões acerca da temática, proporcionou a 

sistematização pelos participantes de um produto que contempla competências 

classificadas como colaborativas, e a reflexões quanto a necessidade de nortear o 

processo ensino aprendizagem nessa perspectiva. 

Duas importantes publicações no cenário internacional estabeleceram 

domínios de competências de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

essenciais para a prática interprofissional colaborativa. 

O Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC) traz como 

competências colaborativas: a comunicação interprofissional, o cuidado centrado no 

paciente, família e comunidade, clarificação de papéis profissionais, dinâmica de 

funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais e liderança 

colaborativa23. 

Já o grupo Norte – Americano, Interprofessional Education Collaborative 

Expert Panel (IPEC), elenca como competências colaborativas centrais: valores/ética 

para a prática interprofissional, papéis e responsabilidades profissionais, 

comunicação interprofissional e trabalho em equipe24. 

Dessas competências colaborativas elencadas nas duas bibliografias 

trazidas, o produto construído pelos participantes do estudo contemplou as 

seguintes competências: Comunicação efetiva, exercício da liderança, importância 

do trabalho em equipe e o exercício profissional embasado na ética profissional. 

Não houve referência nas competências tidas como colaborativas a 

centralidade no usuário como importante estratégia para o desenvolvimento de 

práticas de colaboração entre as profissões. 
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Como também, os participantes elegeram humanização e integralidade 

como competências colaborativas, estando mais caracterizadas como política e 

princípios do SUS, respectivamente. 

E por fim, a menção a aquisição de conhecimentos científicos como 

competência, encontra-se na esfera de competências comuns em detrimento da 

classificação como competência colaborativa. 

Pensado nas competências necessárias a serem desenvolvidas nos 

alunos de medicina e enfermagem para alcançar a prática colaborativa, refletir 

acerca de estratégias metodológicas de ensino e avaliativas consistem em etapa 

essencial para efetivação da educação na perspectiva interprofissional.   

Na segunda etapa da pesquisa, realizou-se a oficina para discussão das 

metodologias de ensino aprendizagem e avaliativas com potencialidade para o 

desenvolvimento de práticas colaborativas. 

Foi solicitado que os participantes descrevessem possíveis metodologias 

para desenvolver as competências colaborativas elencadas por eles na etapa 

anterior. Além de, quais seriam as metodologias utilizadas hoje na formação de 

enfermagem e medicina e se, essas seriam capazes de desenvolver as 

competências sintetizadas no produto desenvolvido pelos participantes. 

Durante a socialização, foram elencadas inúmeras metodologias de 

ensino/aprendizagem e avaliativas consideradas pelos grupos como capazes de 

desenvolver as competências colaborativas descritas na matriz de competências, as 

quais se encontram descritas nos quadros 02 e 03, respectivamente. 

Quadro 2: Metodologias de Ensino Aprendizagem para o desenvolvimento de 
práticas colaborativas 

METODOLOGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM 

1. Incentivo a leitura e uso de tecnologias da informação, como estratégia para desenvolver a 
competência de aquisição de conhecimento científico. 

2. Dinâmicas de trabalho em grupo, destacado aqui a importância de formação de grupos 
heterogêneos, como estratégia para desenvolver competências de comunicação e mediação de 
conflitos. 

3. Estudos de caso e simulações de casos. 

4. Utilização de filmes que contemplem elementos importantes para a discussão da temática 
proposta. 

5. Elaboração de portfólios 

6. OSCE – Exame Clínico Objetivo Estruturado 

7. Visita técnica com roteiro norteador 

8. Projetos de intervenções 

9. Simulações práticas e reflexivas a exemplo do tribunal simulado 
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10. TBL – Aprendizagem Baseada em Equipes 

11. PBL – Aprendizagem Baseada em Problemas 

12. Mesa redonda com os profissionais do serviço 

13. GVGO – Grupo de verbalização/grupo de observação 

14. Práticas na comunidade 

15. Aprendizagem baseada em prática clínica 

16. Aprendizagem baseada em conferências 

Fonte: Sintetizada pelo autor 
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Quadro 3: Metodologias Avaliativas para o desenvolvimento de práticas 
colaborativas 

METODOLOGIAS AVALIATIVAS 

Uso de Roteiros, Chack Lists 

Seminários 

Portfólio 

OSCE 

Mini – CEX – Mini Exercício Clínico Avaliativo 

Estudos de caso 

Avaliação teórica 

Intervenções na comunidade 

Avaliações práticas para determinados procedimentos 

Fonte: Sintetizada pelo autor 
 

A partir das discussões promovidas nessa oficina, e com a síntese das 

duas tabelas contendo as metodologias elencadas pelos participantes, inferiu-se 

desse momento da análise de dados a categoria “necessidades para a adoção e 

implementação de metodologias de ensino aprendizagem e avaliativas para o 

desenvolvimento de competências colaborativas”. 

Na condição de subcategorias, elegemos: “necessidade de capacitação 

docente”; “necessidade de discutir as metodologias a partir das competências a 

serem desenvolvidas”; “necessidade de repensar os instrumentos avaliativos 

utilizados” e “necessidade de mobilização do máximo de atores envolvidos”. 

Na síntese das metodologias de ensino aprendizagem é possível 

identificar, que os participantes conseguiram elencar possibilidades metodológicas 

compatíveis com a proposta de metodologias ativas, apesar da referência a essa 

terminologia não ter surgido durante as discussões. 

As possibilidades para desenvolver metodologias ativas de ensino-

aprendizagem são múltiplas, a exemplo da estratégia da problematização, da 

aprendizagem baseada em problemas (problem-based learning – PBL), da 

aprendizagem baseada em equipe (team-based learning – TBL)47. 

Assim como, procedimentos como seminários; trabalho em pequenos 

grupos; relato crítico de experiência; socialização; mesas-redondas; plenárias; 

exposições dialogadas; debates temáticos; oficinas; leitura comentada; 

apresentação de filmes; interpretações musicais; dramatizações; dinâmicas lúdico-

pedagógicas; portfólio; avaliação oral; entre outros também podem constituir 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem48. 
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Porém, surgiram durante as discussões, elementos que expressaram 

necessidade de maior aproximação com os conceitos e objetivos de metodologias 

como o OSCE. 

“Como metodologia a gente citou o OSCE, como uma forma metodológica 
que avalia e ao mesmo tempo faz com que o aluno, ensina e avalia. As 
vezes, a gente tem sempre a impressão que o OSCE, ela só pode ser 
aplicada em disciplinas puramente técnicas, mas ele pode ser aplicado em 
outras situações” (PARTICIPANTE 17). 

O OSCE é uma metodologia essencialmente avaliativa, apesar de, 

através do feedback, que corresponde a uma etapa da metodologia, possibilitar um 

aprendizado significativo ao aluno. 

Foi criado desde a década de 1970 por Harden, e consiste em um exame 

de avaliação de habilidades clínicas e competências baseadas no desempenho de 

uma forma confiável e válida.  

A utilização da referida metodologia propõe-se a avaliar aspectos 

relacionados a esfera psicomotora, mais precisamente ao estrado ‘demonstrar” da 

pirâmide de Miller. Não deve ser aplicada para avaliar aspectos cognitivos, possíveis 

de serem avaliados através de testes objetivos e/ou subjetivos. 

Durante a exposição das metodologias de ensino aprendizagem e 

avaliativas foi possível identificar que a aproximação teórica e de aplicabilidade de 

determinadas metodologias, como PBL, TBL, Mini-CEX, OSCE, estavam vinculadas 

mais a experiências individuais de cada participante em determinadas oportunidades 

de qualificação do que, ao domínio desses conhecimentos de forma disseminada 

pela aplicação dos mesmos perante sua prática docente/preceptor. 

Ainda é comum nos dias atuais encontrarmos docentes que foram 

formados em currículos tradicionais, inseridos em uma nova realidade e com 

diferentes desafios, porém, que não possuem oportunidades de participarem de 

programas de capacitação docente pela inexistência desses na Instituição na qual 

se encontram vinculados. 

Tal realidade soma-se às dificuldades apontadas pelos participantes para 

adoção e implementação dessas metodologias ativas de ensino aprendizagem e 

avaliativas. 

“É fácil, não é fácil, precisa de recursos, mobilização, por isso é que se diz 
que temos pouca adesão, não são todos os professores que se envolvem 
porque é mais fácil está desenvolvendo a metodologia tradicional e para o 
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aluno, ele considera mais fácil assistir a aula tradicional do que ele está lá 
se envolvendo com o usuário, por exemplo, numa prática na comunidade. 
Ele tem que dá um retorno imediato, tem que ter conhecimento” 
(PARTICIPANTE 17). 

“Muitas dessas metodologias aqui elas vão de encontro a prática da 
educação tradicional que a gente tem já há muito tempo. As vezes é mais 
fácil para o aluno, para o professor, não é todo mundo que se engaja nesse 
tipo de metodologia, não são todos que querem se envolver, querem 
aprender, querem participar, se qualificar para executar esse tipo de 
metodologia” (PARTICIPANTE 15). 

Porém, não teremos sucesso na formação de profissionais de saúde 

aptos a colaboração, resolutivos na sua prática profissional e comprometidos com a 

consolidação do SUS, se docentes, discentes e Instituições formadoras não 

estiverem dispostos a romperem com o modelo tradicional de formação em saúde 

pautada na concepção bancária, onde o professor deposita conhecimentos que o 

aluno é obrigado a memorizar. 

O estudante precisa assumir um papel cada vez mais ativo, 

desvinculando-se da atitude de mero receptor de conteúdos, buscando efetivamente 

conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da aprendizagem30. 

O docente necessita desenvolver novas habilidades, como a vontade e a 

capacidade de permitir ao discente participar ativamente de seu processo de 

aprendizagem30. 

Associado a essas posturas, as Instituições de Ensino Superior 

responsáveis pela formação na área de saúde, precisam mobilizar e disponibilizar 

estrutura física, de recursos humanos e ferramentas institucionais que viabilizem um 

processo de ensino aprendizagem e avaliativo inovador. 

Além de, investirem no desenvolvimento de Programas de Capacitação 

Docente, desenvolvidos a partir dos objetivos e competências almejados nos 

Projetos de Curso, oferecendo condições para que o professor desenvolva o 

trabalho de maneira qualificada. 

Para tornar objetivo comum aos envolvidos, a superação dessas 

dificuldades, se faz fundamental que todos eles visualizem as potencialidades 

inerentes ao ensino por competências, na perspectiva da Educação Interprofissional 

no desenvolvimento da prática colaborativa. 

Nesse sentido, se faz necessário que todos os docentes e discentes 

conheçam as Diretrizes Curriculares Nacionais de seus cursos correspondentes, 
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assim como, seus Projetos Políticos de Cursos, com seus respectivos objetivos e 

propostas de competências a serem desenvolvidas. 

Discutir essas competências e quais caminhos metodológicos de ensino 

aprendizagem e de avaliação deve ser adotado durante a formação torna-se 

premissa ao atendimento do que está proposto nesses instrumentos norteadores da 

formação em saúde. 

“Muitas dessas metodologias hoje a gente já utiliza, talvez, ainda, com 
falhas porque as vezes a gente não consegue visualizar essa questão da 
competência. Será que a gente está contemplando? (...) O que falta 
realmente é parar e ver se a gente está conseguindo desenvolver essas 
competências vislumbrando essa questão da prática colaborativa” 
(PARTICIPANTE 15). 

Por isso, discutir, sistematizar e conhecer competências colaborativas 

necessárias ao trabalho em equipe desses futuros profissionais, assim como, os 

caminhos metodológicos de ensino aprendizagem e avaliativas a serem adotados 

durante o processo consiste em ferramenta norteadora para os docentes, 

principalmente, e discentes. 

“Quando a gente se inseriu para discutir essa matriz de competências 
colaborativas, fazendo uma autoanálise, as disciplinas que eu estava 
inserido nós temos que reconhecer que muitas vezes a gente não pensa 
qual competência o aluno tem que ter, a gente pensa em habilidades, e 
quando penso em habilidades, penso na minha área de conhecimento (...) 
nós não estamos proporcionando ao aluno ter essa dimensão de 
colaboração com os outros profissionais” (PARTICIPANTE 16). 

“A discussão das competências colaborativas vai contribuir para 
repensarmos como é que estão sendo tanto realizadas essas metodologias 
de ensino como também as metodologias avaliativas” (PARTICIPANTE 16). 

“Se a gente conseguir formar estudantes nessa perspectiva é capaz até de 
mobilizar os profissionais que não foram formados nessa perspectiva. Então 
assim, se cada profissional trabalha no seu ambiente, quando os alunos 
chegarem lá vão conseguir implicar o que eles aprenderam e vão mobilizar 
os profissionais, vai mudar a dinâmica do serviço também” (PARTICIPANTE 
14). 

Tão importante quanto refletir acerca da relação entre a adoção de uma 

metodologia de ensino aprendizagem e/ou avaliativa para o desenvolvimento de 

determinadas competências, é ter com bastante clareza em mente o que de fato, 

você quer avaliar naquele momento. 

A pirâmide de Miller é um importante instrumento norteador. Nela, dividida 

em quatro estrados, da base para a ponta da pirâmide, sendo os dois primeiros, 
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“saber” e “saber como”, pertencentes ao domínio cognitivo. Já os dois últimos 

estrados, “demonstrar” e o “fazer”, referentes ao domínio psicomotor. 

Cada nível da pirâmide possui metodologias avaliativas condizentes com 

os objetivos almejados no momento da aplicação da avaliação. Se o professor utiliza 

um instrumento avaliativo próprio da avaliação do saber, tal como, um teste objetivo, 

para avaliar, por exemplo, uma habilidade clínica, como a técnica de administração 

Intramuscular, significa que a avaliação não foi bem planejada e falhará no seu 

objetivo de proporcionar aprendizagem significativa ao aluno. 

Portanto, conhecer o tipo de avaliação que está sendo aplicada nos 

diferentes cenários e períodos da formação, identificar falhas nos instrumentos 

utilizados e reformulá-los para sua melhor confiabilidade e validade denota 

comprometimento com as etapas da formação em saúde.  

“O instrumento de avaliação que os preceptores utilizam para avaliar os 
estagiários nem sempre são efetivos. Você não consegue avaliar de forma 
fidedigna se aquele estudante tem competências e habilidades para estar ali 
ou para passar dali” (PARTICIPANTE 14). 

E por fim, o alcance dos benefícios que a Educação Interprofissional 

proporciona com o desenvolvimento de práticas colaborativas na formação em 

saúde, só se tornará realidade quando todos os atores envolvidos estiverem 

comprometidos em desenvolver ações concretas para consubstanciar práticas mais 

integradas.  

“É uma pena não estarem aqui as pessoas da escola de medicina para que 
possa pensar isso juntos (...). Como é que uma Instituição só pode fazer 
isso? Pode! A UERN pode fazer isso, em relação a enfermagem e 
odontologia, mas e as outras profissões onde elas vão se encaixar? As 
pessoas precisam entender a importância de uma oficina como essa e de 
estar aqui participando” (PARTICIPANTE 14) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do discutido até aqui, a presente pesquisa conseguiu contemplar 

seu objetivo geral e dois dos três objetivos específicos propostos, tendo o objetivo 

da construção da matriz de competências não alcançado sua plenitude, pelos 

motivos já elencados no trabalho. 

Com isso, propomos como produto dessa pesquisa relatórios de 

recomendações endereçados ao Departamento do Curso de Enfermagem da 

UERN/Campus Caicó; ao Departamento do Curso de Medicina da UFRN/EMCM e 

por fim, a Secretaria Municipal de Saúde de Caicó. 

Com os resultados da pesquisa é possível identificar elementos 

importantes para direcionar nas referidas instituições a continuidade das discussões 

promovidas nas oficinas que integraram a etapa de coleta de dados dessa pesquisa. 

Elementos como a importância de Capacitação Docente na efetivação de 

adoção de metodologias de ensino aprendizagem e avaliativas para contribuir com o 

desenvolvimento de competências colaborativas na formação na área de saúde. 

Formar grupos interinstitucionais permanentes, com membros das 

diferentes Instituições de Ensino Superior na área de formação de Enfermagem e 

Medicina, e profissionais médicos e enfermeiros vinculados aos serviços de saúde 

do Município, com o objetivo de discutir: Educação Interprofissional e Práticas 

Colaborativas, sistematização de competências colaborativas necessárias a 

formação em medicina e enfermagem, estratégias metodológicas de 

ensino/aprendizagem e avaliativas que sejam capazes de promoverem o 

desenvolvimento de práticas colaborativas, como também, pensar em possibilidades 

de construção de disciplinas, módulos, e/ou estratégias, sejam elas teórico ou 

práticas, capazes de integrar os discentes de enfermagem e medicina inseridos na 

realidade local. 

Assim como, formalização institucional das reuniões de equipe como 

etapa importante de um processo de trabalho embasado em práticas colaborativas 

nos serviços de saúde como forma de qualificação da atenção em saúde. 

Apoio institucional para a qualificação dos profissionais dos serviços, em 

ensino na saúde, preceptoria e áreas afins, como importante estratégia na 

consolidação dos serviços de saúde como espaços responsáveis pela ordenação da 

mão de obra em saúde. 
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As referidas recomendações as Instituições participantes da pesquisa 

encontram-se descritas nos Apêndices C, D e E, respectivamente endereçados ao 

Departamento de Enfermagem da UERN/Campus Caicó; Secretaria Municipal de 

Saúde de Caicó e Departamento de Medicina da UFRN/EMCM. 

Tais relatórios contendo as recomendações feitas a partir dos resultados 

da pesquisa serão entregues nas referidas Instituições para ciência e em caráter 

opcional, caso achem pertinentes, possam nortear os primeiros passos em direção a 

adoção da Educação Interprofissional como estratégia para o desenvolvimento de 

práticas colaborativas nos cursos de enfermagem e medicina. 
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7 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Sou egressa, no ano de 2009, do Curso de Bacharelado e Licenciatura 

em Enfermagem, do Campus de Mossoró da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte. 

Por ter tido na grade curricular, disciplinas do componente da licenciatura, 

e por características pessoais, sempre me identifiquei com o ensino. Ainda como 

acadêmica, atuei como professora, sob supervisão, em cursos de nível técnico de 

enfermagem. 

Tendo sido, na formação técnica em enfermagem, minha primeira 

experiência enquanto profissional graduada de Enfermagem.  

No decorrer da vida profissional, atuei como enfermeira do serviço, nas 

áreas de Saúde Mental e Estratégia Saúde da Família, onde, também, exercia o 

papel de preceptora para alunos de enfermagem e medicina que se inseriam nesses 

serviços. 

Diante dessa afinidade com a licenciatura, e já atuando como enfermeira 

da Estratégia Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa 

Passagem em Caicó/RN, no ano de 2014, concorri para uma vaga de Professora 

substituta para o Curso de Enfermagem do Campus Caicó, da UERN, tendo sido 

aprovada para o mesmo. 

A partir daí, e inserida dentro do ambiente acadêmico, a necessidade e o 

desejo de qualificação profissional se intensificaram, iniciando assim, a busca de 

aprovação para cursar um Mestrado. 

Nesse contexto, no ano de 2015, a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, através do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, abriu seleção com 

vagas destinadas a professores do Curso de Medicina da Escola Multicampi e de 

preceptores dos alunos de medicina que possuíam vínculos efetivos com as cidades 

de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. 

Diante da oportunidade, e atuando como Professora substituta do Curso 

de Enfermagem da UERN e enfermeira da ESF em Caicó realizei a inscrição para a 

seleção do mestrado e obtive êxito, sendo aprovada para cursar o Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde. 

As expectativas eram enormes, afinal, iria ter, a nível de mestrado, 

oportunidade de qualificação profissional para atuar tanto na área da docência, 
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quanto na execução do processo ensinar aprender, a partir da preceptoria dos 

discentes, quanto na Educação em Saúde. 

Na primeira aula do Mestrado, na EMCM, com o professor Dr Rui, da 

Universidade Federal de Roraima, tive a certeza que estava no Curso de Pós-

Graduação que atenderia aos meus objetivos e grata a UFRN pela oportunidade de 

qualificação. 

Nesse mesmo dia, tive um dos mais significativos aprendizados acerca do 

que era o papel de um docente no processo de ensino aprendizagem, o infinito 

leque de opções pedagógicas disponíveis e até então, totalmente desconhecidos, e 

por fim, fui apresentada ao tema pelo qual desenvolvi grande interesse e afinidade, a 

avaliação. 

Assistia a aula, participava das discussões com os colegas presentes e 

concomitantemente duelava aquela gama de conhecimentos recentemente 

apresentados com a minha prática profissional, refletindo sobre a mesma e a partir 

daí, transformando-a. 

E foi exatamente isso que o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 

me proporcionou, uma enorme qualificação para minha atuação profissional como 

enfermeira e docente. 

Passei a refletir sobre o meu fazer, tive a oportunidade de colocar em 

prática o aprendizado desenvolvido durante o curso concomitantemente a execução 

da prática docente, na preceptoria, na educação em saúde e na educação 

permanente em saúde. 

Muitas vezes durante a prática docente, seguimos os planejamentos das 

disciplinas, da condução dos módulos e na prática e estágios nos serviços sem 

associarmos a nossa prática com o desenvolvimento das competências necessárias 

a serem desenvolvidas nos alunos. 

Por isso, as discussões e reflexões trazidas nos resultados dessa 

pesquisa subsidiaram o produto deste estudo, o qual consiste nos relatórios com 

recomendações para o Departamento do Curso de Enfermagem da UERN/Campus 

Caicó; Secretaria Municipal de Saúde de Caicó e Departamento do Curso de 

Medicina/ EMCM Secretaria Municipal de Saúde de Caicó. 

Tais relatórios consistem em uma ferramenta importante para as referidas 

Instituições no sentido de representarem materializados elementos norteadores para 

adoção da Educação Interprofissional como estratégia para o  
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O que tem como implicação direta grande potencial para a consequente 

qualificação da assistência em saúde prestada por esses futuros profissionais e os 

que já atuam nos estabelecimentos de assistência em saúde. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO 

DAS COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS, 1ª ETAPA 

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 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS 

 

1a ETAPA 

 

 Quais as competências necessárias na formação de alunos de medicina 

e enfermagem para o desenvolvimento de um trabalho interprofissional? 

 

 Que conhecimentos são importantes/necessários para melhorar a capacidade 

de trabalhar em equipe? 

 Que habilidades podem ser desenvolvidas no processo de formação a fim de 

qualificar os futuros profissionais para o trabalho em equipe? 

 Que atitudes podem ser estimuladas no processo de formação para melhorar 

as relações entre os diferentes profissionais no trabalho em saúde? 

 Que valores devem ser valorizados no processo de formação dos 

profissionais de saúde para melhorar a capacidade de trabalho em equipe 

dos futuros profissionais de saúde? 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE 

METODOLOGIAS DE ENSINO E AVALIATIVAS, 2ª ETAPA 

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 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ENSINO E 

AVALIATIVAS 

 

2a ETAPA 

 

 Considerando a Síntese da Matriz de competências construída na etapa 

anterior: 

 

1. Descreva possíveis metodologias de ensino e avaliativas úteis para o 

desenvolvimento das competências colaborativas; 

2. Quais são as metodologias de ensino e avaliativas que são utilizadas hoje na 

sua realidade no ambiente de formação? Elas são capazes de desenvolver as 

competências colaborativas presentes na Matriz de Competências? 
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APÊNDICE C - RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES A UFRN 

RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES 

 

INSTITUIÇÃO: Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte/ Campus Caicó. 

 

O presente Relatório contendo recomendações para adoção da Educação 

Interprofissional para o desenvolvimento de práticas colaborativas na formação em 

Enfermagem e Medicina é consequência dos resultados e discussões da pesquisa 

de Mestrado desenvolvida por Redianne Medeiros da Fonsêca intitulada 

“EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM E 

MEDICINA”.  

A referida pesquisa teve a participação de docentes vinculados ao 

Departamento de Enfermagem da UERN/Campus Caicó e proporcionou a inferência 

das seguintes recomendações a essa Instituição: 

É de suma importância para efetivação de adoção de metodologias de 

ensino aprendizagem e avaliativas que contribuam com o desenvolvimento de 

competências colaborativas na formação na área de saúde que essa Instituição 

desenvolva Programa de Capacitação Docente que contemple essa temática para 

os docentes vinculados ao Curso de Enfermagem da UERN/Campus Caicó. 

Assim como, responsabilizar-se por conduzir a formação de grupo 

interinstitucional permanente, com membros das diferentes Instituições de Ensino 

Superior na área de formação de Enfermagem e Medicina, e profissionais médicos e 

enfermeiros vinculados aos serviços de saúde do Município, com o objetivo de 

discutir:  

 Educação Interprofissional e Práticas Colaborativas; 

 Sistematização de competências colaborativas necessárias a formação em 

medicina e enfermagem; 

 Estratégias metodológicas de ensino/aprendizagem e avaliativas que sejam 

capazes de promoverem o desenvolvimento de práticas colaborativas; 
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 Possibilidades de construção de disciplinas, módulos, e/ou estratégias, sejam 

elas teórico ou práticas, capazes de integrar os discentes de enfermagem e 

medicina inseridos na realidade local. 
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APÊNDICE D - RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES A SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE DE CAICÓ 

RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES 

 

INSTITUIÇÃO: Secretaria Municipal de saúde de Caicó. 

 

O presente Relatório contendo recomendações para adoção da Educação 

Interprofissional para o desenvolvimento de práticas colaborativas na formação em 

Enfermagem e Medicina é consequência dos resultados e discussões da pesquisa 

de Mestrado desenvolvida por Redianne Medeiros da Fonsêca intitulada 

“EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM E 

MEDICINA”.  

A referida pesquisa teve a participação de médicos e enfermeiros 

vinculados as Estratégias Saúde da Família da Secretaria Municipal de Caicó e 

proporcionou a inferência das seguintes recomendações a essa Instituição: 

Faz-se necessário a formalização institucional das reuniões de equipe 

como etapa importante de um processo de trabalho embasado em práticas 

colaborativas nos serviços de saúde como forma de qualificação da atenção em 

saúde. 

Assim como, proporcionar apoio institucional para a qualificação dos 

profissionais dos serviços, em ensino na saúde, preceptoria e áreas afins, como 

importante estratégia na consolidação dos serviços de saúde como espaços 

responsáveis pela ordenação da mão de obra em saúde. 

E por fim, inserir no organograma da Secretaria Municipal de Saúde uma 

Coordenação responsável pela gerência da relação ensino serviço. 
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APÊNDICE E - RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES AO DEPARTAMENTO DO 

CURSO DE MEDICINA DA UFRN/ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES 

 

INSTITUIÇÃO: Departamento do Curso de Medicina da UFRN/Escola Multicampi de 

Ciências Médicas. 

 

O presente Relatório contendo recomendações para adoção da Educação 

Interprofissional para o desenvolvimento de práticas colaborativas na formação em 

Enfermagem e Medicina é consequência dos resultados e discussões da pesquisa 

de Mestrado desenvolvida por Redianne Medeiros da Fonsêca intitulada 

“EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM E 

MEDICINA”.  

A referida pesquisa convidou a participar os docentes do Curso de 

Medicina da UFRN/EMCM, os quais não compareceram as duas etapas de coleta de 

dados. 

Entendemos que por se tratar de um curso em implantação há grande 

volume de atividades realizadas na realidade dos serviços. Mesmo diante da 

ausência da representação docente nas etapas da pesquisa, reiteramos a 

importância da integração dessa Instituição nas discussões da Educação 

Interprofissional para o desenvolvimento de práticas colaborativas na formação em 

Enfermagem e Medicina na realidade local.  

Assim como, o potencial de socialização das metodologias de ensino 

aprendizagem e avaliativas que já são empregadas no curso de medicina com a 

comunidade acadêmica das demais Instituições de Ensino Superior presentes no 

Município, corroboraria com a responsabilidade social defendida pela EMCM.  

 


