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Eita, Nordeste da peste, 

Mesmo com toda seca 

Abandono e solidão, 

Talvez pouca gente perceba 

Que teu mapa aproximado 

Tem forma de coração. 

E se dizem que temos pobreza 

E atribuem à natureza, 

Contra isso, eu digo não! 

Na verdade temos fartura 

Do petróleo ao algodão. 

Isso prova que temos riqueza 

Embaixo e em cima do chão. 

Procure por aí a fora 

"Cabra" que acorda antes da aurora 

E da enxada lança mão. 

Procure mulher com dez filhos 

Que quando a palma não alimenta 

Bebem leite de jumenta 

E nenhum dá pra ladrão 

Procure por aí a fora 

Quem melhor que a gente canta, 

Quem melhor que a gente dança 

Xote,xaxado e baião. 

Procure no mundo uma cidade 

Com a beleza e a claridade 

Do luar do meu sertão. 
 

Luiz Gonzaga de Moura 

(Exaltação ao Nordeste) 

https://pensador.uol.com.br/autor/luiz_gonzaga_de_moura/
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Resumo 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi estruturada para favorecer atendimento de qualidade e 

integral, contínuo, resolutivo e equânime através de visão holística do paciente, família e comunidade. 

Para garantir a integralidade é necessário alto grau de articulação entre os diferentes atores que compõem 

as equipes de saúde da família. A partir da prática assistencial pautada na interdisciplinaridade percebe-se 

a ampliação da capacidade de cuidado da equipe da ESF facilitado pela agregação dos diversos 

conhecimentos. O cenário prático da ESF demonstra, contudo, que a efetivação desse atendimento 

interdisciplinar não tem ocorrido de maneira satisfatória em função de questões quer perpassam a falta de 

qualificação, currículos acadêmicos engessados, hierarquização entre profissões e sobrecarga de trabalho 

que geram assistência fragmentada e ações descontínuas. O objetivo desse estudo foi caracterizar a 

interdisciplinaridade na formação dos profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família em um 

interior do Nordeste Brasileiro. Tratou-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa de caráter 

exploratório com obtenção de dados a partir de entrevistas semiestruturadas. Para análise dos dados foi 

empregada a técnica de análise de conteúdo. Os participantes da pesquisa contemplam docentes dos 

cursos de saúde que atuam em Universidades Públicas nos municípios de Petrolina - PE e Juazeiro - BA 

bem como egressos destes cursos que atuam na Estratégia de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família dos referidos municípios. Os resultados demonstraram que os currículos dos cursos de 

saúde apresentavam pouca referência ao trabalho interdisciplinar, bem como espaços escassos para a 

integração entre os cursos. Nas entrevistas com os docentes observou-se que embora a maioria desses 

considerassem o trabalho interdisciplinar essencial para garantir a integralidade do cidadão assistido, na 

prática era relatado um déficit na execução desse modelo de trabalho e que apesar da percepção desses de 

um crescente avanço no que concerne ao trabalho integrado entre disciplinas da grade curricular do 

próprio curso foi apontado como um dos maiores entraves neste processo a dificuldade de promover 

integração entre os diferentes cursos de saúde dentro das universidades. Os docentes elencaram, ainda, 

um discurso coletivo que apresentam as estratégias de ensino-serviço como ferramenta propulsora na 

sensibilização para a necessidade de interdisciplinaridade na ESF. Foram entrevistados 13 profissionais 

egressos dessas instituições. A maioria dos profissionais relatou não ter vivido experiências 

interdisciplinares nas disciplinas obrigatórias durante a formação inicial, sendo perceptível a ausência de 

atuação interdisciplinar na prática cotidiana da ESF entre a maioria desses profissionais. Por outro lado, 

observou-se facilitação da interdisciplinaridade em equipes onde havia atuação da residência 

multiprofissional em saúde da família e em profissionais que haviam participado de programas de 

integração ensino-serviço durante a graduação. O presente estudo evidenciou a necessidade da criação e 

espaços que favoreçam a interdisciplinaridade nas instituições de formação superior em saúde na região 

do Vale do São Francisco.  

Palavras chaves: Formação em Saúde, Comunicação Interdisciplinar, Integralidade em Saúde. 
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Abstract 

The Family Health Strategy (ESF) was structured to foster quality and integral, continuous, resolutive and 

equitable care through a holistic view of the patient, family and community. To guarantee integrality, a 

high degree of articulation between the different actors that make up the family health teams is necessary. 

From the assistance practice based on interdisciplinarity, we can see the expansion of the care capacity of 

the team facilitated by the aggregation of the different knowledge. The practical scenario of the family 

health strategy demonstrates, however, that the effectiveness of this interdisciplinary care has not 

occurred satisfactorily due to questions related to lack of qualification, academic curricula plastered, 

hierarchy between professions and work overload that generate assistance Fragmented and discontinuous 

actions. The aim of this study was to characterize the interdisciplinarity in the training of professionals 

who work in the Family Health Strategy in an interior of the Brazilian Northeast. It was a descriptive 

study of a qualitative exploratory approach with data acquisition from semi-structured interviews. For 

analysis of the data was used the technique of content analysis. The research participants include teachers 

of the health courses that work in Public Universities in the municipalities of  Petrolina - PE and Juazeiro 

- BA as well as graduates of these courses that work in the Strategy of Family Health and Support Centers 

for Family Health of said municipalities. The results showed that the curricula of the health courses had 

little reference to the interdisciplinary work, as well as scarce spaces for the integration between the 

courses. In the interviews with the teachers, it was observed that although most of these considered the 

interdisciplinary work essential to guarantee the integrality of the assisted citizen, in practice a deficit was 

reported in the execution of this model of work and that despite the perception of these of a growing 

advance in what Concerns the integrated work between disciplines of the curriculum of the course itself 

was identified as one of the major obstacles in this process the difficulty of promoting integration 

between different health courses within universities. The teachers also presented a collective discourse 

that presented teaching-service strategies as a propelling tool in raising awareness of the need for 

interdisciplinarity in the Family Health Strategy. We interviewed 13 professionals from these institutions. 

Most of the professionals reported not having had interdisciplinary experiences in the compulsory 

subjects during the initial training, being noticed the absence of interdisciplinary action in the daily 

practice of the Family Health Strategy among the majority of these professionals. On the other hand, it 

was observed facilitation of interdisciplinarity in teams where the multiprofessional residency in family 

health and in professionals who had participated in programs of teaching-service integration during 

graduation. The present study evidenced the need for creation and spaces that promote interdisciplinarity 

in institutions of higher education in health in the region of the São Francisco Valley. 

 

Keywords: Health Education, Interdisciplinary Communication, Health Integrality   
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1. Introdução 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi criada para atender uma necessidade 

de abrangência capilar do sistema de saúde estando situada próxima à vida das pessoas 

assistidas e com capacidade de se inserir em seu contexto político, cultural, econômico e 

social. A mesma deve prestar atendimento de qualidade integral e humanizado, fornecer 

acesso à assistência e a prevenção além de garantir a equidade no acesso, avançando na 

superação das desigualdades sociais (CAVALCANTI; CARVALHO, 2010, CAMPOS 

et al., 2012, BRASIL, 2011a). A ESF é composta por uma equipe de profissionais das 

áreas de enfermagem, medicina, odontologia, técnico em enfermagem, auxiliar de 

consultório bucal e agente comunitário de saúde, além de uma equipe de matriciamento 

denominada Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 2008, BRASIL, 

2011a).  

A Estratégia busca prestar atendimento de qualidade, integral e humanizado à 

população, garantindo o acesso tanto à assistência preventiva quanto curativa com a 

finalidade de atender as necessidades de todos os cidadãos. Cabe, ainda, a ESF o papel 

de promover a reorganização da prática assistencial a partir de novas bases e critérios de 

assistência centrada na família, compreendendo tanto a ordem biológica quanto social 

dos indivíduos, garantindo equidade no acesso a atenção à saúde e avançando na 

superação das desigualdades sociais (CAVALCANTI; CARVALHO, 2010). 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) confere Apoio Primário a Saúde 

(APS), ainda, o papel de coordenador da integralidade em seus vários aspectos, como a 

integração de ações programáticas e demanda espontânea; a articulação das ações de 

promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação; e 

ampliação da autonomia dos usuários e coletividades (BRASIL, 2011a). 

Assim, a presença de diferentes formações profissionais na composição da 

equipe, bem como um alto grau de articulação entre elas é essencial, de forma que não 

só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar um processo interdisciplinar 

no qual progressivamente os núcleos de competência profissionais específicos vão 

construindo um novo saber, gerando como resultado disso a ampliação da capacidade de 

cuidado da equipe. Essa organização pressupõe o deslocamento do processo de trabalho 

centrado em procedimentos profissionais para um outro, centrado no usuário, onde o 

cuidado deste é o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica 

(BRASIL, 2011a). 
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A interdisciplinaridade na Atenção Primária à Saúde pode ser favorecida por 

ações como consultas compartilhadas, construção conjunta de diagnósticos de situação 

de saúde e construção de planejamento estratégico, construção de Projetos Terapêutico 

Singulares, dentre outras ações que favorecem a integralidade da atenção ao usuário do 

serviço.  

O cenário nacional atual, contudo, demonstra que a efetivação do atendimento 

interdisciplinar no interior das equipes de saúde da família não tem ocorrido de maneira 

satisfatória, sendo elencados diversos obstáculos como falta de qualificação/perfil dos 

profissionais para trabalhar na Atenção Básica, currículos acadêmicos que não 

favorecem o trabalho interdisciplinar e que contribuem para o isolamento profissional, 

alta burocratização do sistema, hierarquização das profissões, sobrecarga de trabalho, 

dentre outros, que resultam em ações descontínuas e assistência fragmentada 

(SILVA,TRAD, 2005, KELL; SHIMIZU, 2010, CAVALCANTI; CARVALHO, 2010, 

ANDRADE et al., 2013).  

Diante desse cenário nacional esta pesquisa buscou identificar como esses 

problemas interferem na qualidade da APS na região do submédio do Valo do São 

Francisco, bem como, identificar os processos que envolvem a capacitação desses 

profissionais para atuação interdisciplinar na estratégia tendo como base a formação 

inicial, compreendendo que esta é responsável por grande parte da postura profissional. 

Busca-se provocar, no ambiente acadêmico uma reflexão acerca da atual forma de 

capacitar os futuros profissionais de saúde para o trabalho na ESF. Adentrar nesta 

discussão, a partir de dados que expressam experiências reais da formação em saúde 

visa, especialmente, contribuir para a reflexão dos avanços e desafios deste processo. 
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2.Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Caracterizar a interdisciplinaridade na formação dos profissionais que atuam na 

Estratégia de Saúde da Família na região do Submédio do Vale do São Francisco 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Descrever a abordagem da interdisciplinaridade nos Projetos Pedagógicos 

dos cursos de saúde da região 

 

 Conhecer a percepção dos docentes em saúde sobre a atuação interdisciplinar 

na estratégia de saúde da família  

 

Caracterizar os fatores que facilitam ou interferem no desenvolvimento da 

interdisciplinaridade durante a formação  

 

 Identificar se a formação dos profissionais da ESF apresentou elementos que 

favorecessem o trabalho interdisciplinar 

 

 Descrever principais ações interdisciplinares desenvolvidas na ESF 

 

 Descrever os fatores que facilitam ou dificultam o desenvolvimento de ações 

interdisciplinares na ESF 
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3. Referencial Teórico 

 

3.1. Os Primórdios da Atenção Primária em Saúde  

 

O conceito de Atenção Primária em Saúde, classificado como um serviço 

ambulatorial de primeiro contato do paciente com o sistema tem sua primeira referência 

em 1920 no documento inglês intitulado Relatório Dawnson. Esse relatório procurava 

contrapor-se ao modelo flexneriano americano de cunho curativo, ao mesmo tempo em 

que se caracterizava norteador para a organização do modelo de atenção à saúde inglesa, 

que preocupava autoridades do país em função dos elevados custos, crescente 

complexidade da atenção médica e baixa resolutividade (MOROSINI; CORBO, 2007, 

CAMPOS et al., 2012). 

No ano de 1978, o termo APS ganhou consistência como produto da 

Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde organizada pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em associação com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), em Alma-Ata, cidade do Cazaquistão (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). Na conferencia de Alma-Ata a APS é caracterizada como:  

“a atenção à saúde essencial, fundada em tecnologias apropriadas e custo-efetivas, 

primeiro componente de um processo permanente de assistência sanitária, orientado por 

princípios de solidariedade e equidade, cujo acesso deveria ser garantido a todas as 

pessoas e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e com foco na 

proteção e promoção da saúde” (Giovanella; Mendonça, 2012) 

A conferência, considerada um marco histórico mundial no campo da APS, foi 

resultado de uma série de acontecimentos concomitantes nos anos que antecederam sua 

ocorrência (CUETO, 2004) 

Na primeira linha de eventos que deflagraram o estopim do debate acerca da 

atenção primária em saúde estava as constantes críticas ao então modelo predominante 

de abordagens verticalizadas dos programas de combate a doenças transmissíveis 

desenvolvidas pelos Estados Unidos da América e OMS com intervenções pontuais, 

seletivas e descontextualizadas desde o final da década de 50 (CUETO, 2004; 

GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012).  

Novas propostas para saúde e desenvolvimento surgiram através de escritos de 

profissionais renomados que idealizavam a APS baseados em suas experiências, 

contribuindo, também, para difundir os ideais do modelo, a exemplo de John Bryant 

escritor do livro “Saúde e Desenvolvimento Mundial”, que questionava os cuidados 
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ofertados pelos hospitais de base e a ausência de prevenção em saúde; Carl Taylor, 

fundador e presidente do Departamento internacional de Saúde da Universidade Johns 

Hopkins, o qual editou um livro que apresentava a medicina rural indiana como um 

modelo possível para países pobres e Kenneth Newell, que coletou e examinou 

experiências de auxiliares médicos em países em desenvolvimento (CUETO, 2004).  

Um outro trabalho influente na época foi o relatório canadense Lalonde 

intitulado “Uma nova perspectiva da saúde canadense”. Considerado o primeiro 

relatório governamental no mundo moderno ocidental a reconhecer que a ênfase em 

assistência médica sob um ponto de vista biomédico era inadequada, e que se fazia 

necessário ampliar o olhar do sistema tradicional de saúde para atingir o objetivo de 

melhorar a saúde da população. O relatório propunha quatro determinantes da saúde: a 

biologia, os serviços de saúde, o meio ambiente e o estilo de vida (CUETO, 2004, 

MOROSINI; CORBO, 2007).  

Influências advindas de campos externos à saúde pública, embora algumas vezes 

contestadas, também, contribuíram para fundamentar a importância da APS. O 

historiador britânico Thomas Mckeown apresentou uma tese na qual defendia que a 

visão do crescimento da população no mundo industrializado a partir do final dos anos 

1700 não ocorria em decorrência dos avanços no campo da medicina e saúde pública, 

mas sim pela melhoria dos padrões de vida em geral resultantes de melhores condições 

socioeconômicas, com foco maior sobre a dieta e o estado nutricional (CUETO, 2004). 

Numa perspectiva mais provocativa Ivan Illich, através do livro “nêmesis da medicina: 

expropriação da saúde” considerou a organização da medicina, na época, como fonte de 

ameaça à saúde, em função de uma extrema medicalização da vida que resultava na 

desapropriação da saúde das pessoas por perderem sua autonomia e poder de escolha. O 

autor enfatizava, ainda, que o monopólio profissional da categoria médica impedia o 

compartilhamento do conhecimento científico (ILLICH, 1981). 

Nesta construção histórica destaca-se, ainda, a popularidade mundial do trabalho 

realizado pelos médicos de serviço rural da China comunista denominados “médicos de 

pés descalços”, que consistiam em terapeutas orientais, moradores das comunidades em 

que serviam, com formação baseada na tradição oral (repassado de mestre para 

discípulo) e que ofereciam cuidados rurais de saúde preventiva, com base nas técnicas 

milenares das práticas orientais de saúde (CUETO, 2004, SANTOS, 2015). 

Por fim, outra influência de destaque para a Atenção Primária em Saúde veio 

através da experiência de missionários, membros da Comissão Médica Cristã. O grupo, 
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uma organização especializada do conselho mundial de igrejas luteranas, foi criado no 

final dos anos 60 por missionários médicos trabalhando em países em desenvolvimento 

que ofereciam cuidados de saúde básicos (CUETO, 2004). Dentre os membros da 

comissão destaca-se Halfdan T. Mahler que veio a presidir a OMS de 1970 a 1976 

conferindo a esta instituição um olhar mais amplo sobre os cuidados primários de saúde, 

o qual propôs a meta que mais tarde viria a ser norteadora da conferência de Alma-Ata 

“Saúde para Todos no Ano 2000” (CUETO, 2004).  

A conferência de Alma-Ata teve como produto a Declaração de Alma-Ata, na 

qual a saúde foi posta como a mais importante meta mundial, e a promoção e proteção 

da saúde como essenciais para a manutenção da qualidade de vida, o desenvolvimento 

econômico e social e, a paz mundial. O texto afirmava que o objetivo de obter saúde 

requer ações intersetoriais em campos externos ao setor saúde e enfatizava a 

importância das medidas sanitárias e sociais nesse processo. Ainda, valorizava a 

autonomia e responsabilidade dos sujeitos ao propor a participação dos povos de forma 

individual e coletiva no planejamento e execução dos cuidados de saúde. E pontuava 

que a existência de desigualdade entre o estado de saúde dos povos de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento é política, econômica e socialmente inaceitável, e, 

portanto, deveria ser objeto de preocupação de todos os países. Por fim, a declaração 

apontava os cuidados primários como a “chave” para o alcance da saúde dos povos 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). 

Ao considerar a saúde como resultado do desenvolvimento social e econômico, 

responsabilidade de vários segmentos governamentais e, os cuidados primários como 

função central do sistema nacional de saúde, a Declaração de Alma-Ata expressava uma 

forma abrangente de APS que distancia a produção da saúde da mera ausência de 

doenças e a aproxima da realidade complexa do sujeito e seu contexto de vida 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). Ainda para esses autores, “nessa concepção, a 

APS representa o primeiro nível de contato com o sistema de saúde, levando a atenção à 

saúde o mais próximo possível de onde as pessoas residem e trabalham”, implementar 

uma concepção abrangente ou integral de APS implica a construção de sistemas de 

saúde orientados pela APS, articulados em rede, centrados no usuário e que respondam 

a todas as necessidades de saúde da população (OMS, 2008) 

A declaração de Alma-Ata, entretanto, sofreu críticas por agencias internacionais 

e resistência econômica e política por ser considerada pouco propositiva, muito ampla e 

idealista (MOROSINI; CORBO, 2007). 
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Um ano após a ocorrência da conferência em Alma-Ata, em 1979, ocorre a 

conferência de Bellagio, financiada pela Fundação Rockefeller junto a diversas agências 

internacionais, considerando o modelo de Atenção Primária à Saúde proposto na 

primeira conferência um ideal inatingível (GUSSO; LOPES, 2012, GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). Cabe aqui ressaltar o interesse e preocupação dessas agências em 

identificar estratégias de saúde mais rentáveis ou menos onerosas (GUSSO; LOPES, 

2012, CUETO, 2004). 

A conferência baseou-se na publicação “Cuidados Seletivos de Saúde Primários, 

uma estratégia provisória de Controle de doenças nos países em desenvolvimento”, 

cujos autores buscaram discutir causas específicas de óbito, com especial atenção para 

as doenças mais comuns durante a infância nos países em desenvolvimento, a exemplo 

da diarreia e patologias advindas da falta de imunização. Desta maneira, foram 

apresentados pontos estratégicos ou de entrada provisórios pelos quais os serviços 

básicos de saúde poderiam ser desenvolvidos, além de metas atingíveis e planejamento 

custo-efetivo. Assim, como produto da conferência de Belágio o termo “cuidado 

primário seletivo” foi introduzido tomando forma de uma nova perspectiva para os 

cuidados básicos de saúde (CUETO, 2004).  

A atenção primária seletiva (Selective Primary Care) apresentava um pacote de 

intervenções técnicas de baixo custo para resolver os principais problemas de doença de 

populações pobres nos países em desenvolvimento (CUETO, 2004). APS seletiva, 

incialmente apresentada como proposta complementar as proposições de Alma-Ata, 

difundiu-se a partir de então, destinada a controlar apenas algumas doenças em países 

em desenvolvimento (GIOVANELLA; MENCONÇA, 2012). A intervenção, conhecida 

como GOBI (sigla em inglês para Growth monitoring, oral rehydration, breast feeding e 

immunization) propunha o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

técnicas de reidratação oral, amamentação e imunização (CUETO, 2004). 

Desta forma, mediante um contexto internacional adverso de baixo crescimento 

econômico e maior presença de governos conservadores, seguiu-se, nos anos 

posteriores, um embate entre a concepção de atenção primária à saúde 

integral/abrangente (Comprehensive Primary Care) e a concepção seletiva de APS 

(Selective Primary Care), tendo prevalecido, na maioria dos países e agencias 

financiadoras internacionais a última (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012; 

ARANTES et al., 2016). 
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Desde então, a Atenção Primária em Saúde vem sendo empregada no mundo, moldada 

em modelos diversos de acordo com os ideais políticos, econômicos, ideológicos e 

sociais, capacidade administrativa e desenvolvimento histórico de cada nação 

(CAMPOS et al., 2013). Na tentativa de descrever esses diversos modelos de 

organização de APS, Hanna Vouri, em 1985, propõe uma classificação para os enfoques 

de APS existentes até então (Quadro 01).  

 

Quadro 01. Enfoque da Atenção Primária em Saúde 

 

Enfoque Definição ou Conceito de Atenção Primária em Saúde Ênfase 

 

 

APS  

Seletiva 

 

Orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto 

para enfrentar alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos 

países em desenvolvimento. Um dos principais programas que 

engloba esse serviço foi conhecido por sua sigla em inglês GOBI 

(controle do crescimento, técnicas de reidratação oral, 

aleitamento materno e imunização) e também foi conhecido 

como GOBI- FFF quando adicionou alimentos suplementares, 

alfabetização da mulher e planejamento familiar 

 

Conjunto limitado 

de atividades dos 

serviços de saúde 

para os pobres 

 

 

Atenção 

Primária 

 

A maioria das vezes se refere à porta de entrada do sistema de 

saúde e ao local para atenção contínua da saúde da maioria da 

população. Esta é a concepção de APS mais comum na Europa e 

em outros países industrializados. Já a partir da definição mais 

restrita, este enfoque esta diretamente relacionado com a 

disponibilidade de médicos especializados em medicina geral ou 

familiar 

 

 

              

            ------- 

 

 

 

Alma-Ata 

APS 

Ampliada 

A declaração de Alma-Ata define a APS como um primeiro nível 

amplo e integrado, que inclui elementos como participação 

comunitária, coordenação intersetorial, e descansa em uma 

variedade de trabalhadores da saúde e praticantes das medicinas 

tradicionais. Inclui os seguintes princípios: respostas ao 

principais determinantes da saúde, 

cobertura e acessibilidade universal segundo a necessidade, 

autocuidado e participação individual e comunitária, ação 

intersetorial pela saúde, tecnologia apropriada e custo-efetividade 

em relação aos recursos disponíveis. 

Uma estratégia 

para organizar os 

sistemas de 

atenção à saúde e a 

sociedade para 

promover a saúde 
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Quadro 01. Enfoque da Atenção Primária em Saúde (Continuação) 

 

Enfoque 

 

Definição ou Conceito de Atenção Primária em Saúde 

 

Ênfase 

Enfoque de 

Saúde e 

Direitos 

Humanos 

Concebe a saúde como uma direito humano e prioriza a 

necessidade de responder aos seus determinantes sociais e 

políticos mais amplos. Difere por sua maior ênfase nas 

implicações sociais e políticas da declaração de Alma-Ata, que 

em seus princípios defende que, se há um objetivo de que o 

conteúdo social e político de Alma-Ata logre melhoras na 

equidade em saúde, este deve orientar-se mais para o 

desenvolvimento de políticas “inclusivas, dinâmicas, 

transparentes e apoiadas por compromissos legislativos e 

financeiros”, que está atrás de aspectos específicos da doença. 

Uma filosofia 

que atravessa a 

saúde e os 

setores sociais 

Fonte: Hanna Vouri, 1985 in Campos et al., 2013.. 

 

No contexto brasileiro, a APS expressa o campo de atenção à saúde responsável 

pelo primeiro contato do cidadão com o serviço e possui como princípios fundamentais: 

 

I- Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, 

a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações intersetoriais; 

II- Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade 

e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 

rede de atenção; 

III- Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado 

IV- Coordenar a integralidade em seus vários aspectos. (BRASIL, 2011a).  

Uma concepção mais recente, fundamentada no Decreto 7508 de junho de 2011, reside 

na criação e fortalecimento de Redes de Atenção à Saúde as quais ratificam a 

importância da APS para a consolidação do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011b). 

Reafirma-se a partir desta nova conformação e organização a função de APS enquanto 

coordenadora do cuidado, estando interligada aos demais pontos de atenção à saúde e 

sendo o contato preferencial do usuário com o sistema (BRASIL, 2011b, MENDES, 

2010). Na concepção de Pires, Gottems [s.d.], a posição da APS como coordenadora do 

cuidado dentro das Redes de Atenção à Saúde “traduz-se em potencial para superar a 

fragmentação e o tecnicismo do processo de trabalho em saúde no país”. 
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3.2. Atenção Primária à Saúde no Brasil 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), lançada em 2006 e reformulada 

em 2011, através da portaria 2488 de 21 de outubro de 2011, classifica a APS como 

(BRASIL, 2011a): 

  

“[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver 

uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades...É desenvolvida com o mais 

alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o 

contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação 

da Rede de Atenção à Saúde.” 

 

De acordo com essa portaria a PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da APS (BRASIL, 2011a). 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado em 1994 como modelo para 

organização da rede de assistência à saúde de forma que solidificasse o processo de   

descentralização e contemplasse os ideais políticos do acesso universal, igualitário e 

equânime presentes na lei orgânica do Sistema Único de Saúde (CAMPOS et al., 2012).  

Em 2006 o PSF é regulamentado através da publicação da Política Nacional da 

Atenção Básica (PNAB), que o apresenta como uma estratégia para reestruturar o 

sistema público de saúde, e o distancia do conceito de um mero modelo setorial 

(BRASIL, 2006). Desta forma, o programa, que passa então a ser denominado 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), efetiva a reorientação do modelo assistencial a 

partir de prioridades voltadas a necessidade social e de uma nova filosofia de atenção à 

saúde operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde (BRASIL, 2011a, GUSSO; BENSENOR; OLMOS, 2012, 

CAMPOS et al., 2012).  

A experiência brasileira de ESF define-se em um modelo coletivo de APS 

integrado a um sistema público e universal, que possui como foco principal a unidade 

familiar e a coletividade (CAMPOS et al., 2012). Por conseguinte, a ESF passa, então a 

ser o principal contato do usuário com o sistema de saúde e possui função coordenadora 

de cuidados, ao estabelecer vínculo estreito com os demais pontos de atenção da rede 
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assistencial (BRASIL,2011a, GIOVANELLA et al., 2009, STARFIELD, 2002, 

CAMPOS et al., 2012).  

Dentre as características específicas que podem ser destinadas a APS, num 

sistema público e universal, podem-se elencar a prestação de serviços de primeiro 

contato, a responsabilidade longitudinal pelo paciente ao longo de sua vida, a garantia 

de cuidado integral a partir da clínica ampliada e a coordenação das diversas ações e 

serviços indispensáveis para resolver necessidades menos frequentes e mais complexas 

(STARFIELD, 2002). 

A existência de um serviço de primeiro contato que possa ser buscado pelo 

usuário de forma regular sempre que haja necessidade, diante de atendimentos rotineiros 

ou em casos patológicos, facilita a formação de vínculos, a integralidade e a 

coordenação do cuidado (GIOVANELLA et al., 2009, FIGUEIREDO; CAMPOS, 2014).  

Para atingir suas metas a ESF é composta por uma equipe mínima de 

profissionais das áreas de enfermagem, medicina, odontologia, agentes comunitários de 

saúde, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal, além de uma equipe de 

matriciamento através dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) podendo ser 

composto pelos profissionais: médico acupunturista, assistente social, profissional da 

educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista, 

médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, psicólogo, médico psiquiatra, e 

terapeuta ocupacional, em conformidade com a necessidade local e a modalidade da 

equipe (BRASIL, 2011a, BRASIL, 2008).  

A ESF possui diretrizes que abordam a existência de território adstrito que 

permita planejamento e trabalho condicionados à situação específica da comunidade, o 

dever de possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde, a necessidade de 

adscrição de clientela com acolhimento, promoção de vínculo e corresponsabilização 

pelas necessidades de saúde da população, a garantia da continuidade das ações de 

saúde e longitudinalidade do cuidado, o estímulo a participação dos usuários ampliando 

a produção de sujeitos e, a coordenação da integralidade em seus vários aspectos 

conforme demonstrado na Figura 1 (BRASIL, 2011a). 
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Figura 1: Princípios norteadores, princípios organizativos e processos para 

Organização da Estratégia de Saúde da Família. 

 

 

Fonte: Andrade, Barreto, Bezerra (2012) in Campos et. al (2013). 

 

Ao NASF cabe o apoio às equipes de saúde da família na efetivação da rede de 

serviços e ampliação da abrangência e escopo das ações da APS, bem como sua 

resolubilidade (BRASIL, 2008). Nesse contexto o NASF busca qualificar e 

complementar o trabalho das equipes de saúde da família atuando de forma 

compartilhada para superar a lógica fragmentada e ainda hegemônica no cuidado à 

saúde, na concretização da construção das redes de atenção e cuidado, e colaborando 

para que se alcance a plena integralidade do cuidado físico e mental dos usuários 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010).  

A logística de funcionamento do NASF pauta-se no apoio matricial, que consiste 

em uma metodologia para organizar o trabalho interprofissional tanto em equipes 

quanto em redes de atenção à saúde (CAMPOS, 1999). Para Campos et al., (2013) o 

apoio matricial utiliza “além dos conceitos de trabalho compartilhado e co-gestão, o 
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referencial da interdisciplinaridade e visão ampliada do processo saúde-doença-

cuidado”. 

O apoio matricial altera as metodologias de trabalho fragmentadas e 

hierarquizadas incentivando mecanismos de personalização, diálogo, decisão 

compartilhada, responsabilização e compromisso entre as equipes e os profissionais 

apoiadores especialistas (CASTRO; CAMPOS, 2016). 

 

 

3.3.Conceito ampliado e integral de saúde 

 

O homem pode ser considerado um ser de natureza multidimensional sendo, 

além de biológico-cultural, espécie- indivíduo e sociedade-indivíduo (MORIN, 1996). 

Isso o torna possuidor de uma dimensão biológica e não biológica, ou seja, dimensões 

social, cultural e/ou religiosa, e a segregação dessas dimensões produz sempre uma 

visão mutilada, limitada e finita deste (MORIN, 1996). 

O conceito de saúde ampliado distancia a percepção anátomo-patológica de 

saúde como a negação da doença e reforça a singularidade de cada indivíduo dentro de 

seu contexto biopsicossocial (SCLIAR, 2007). O modelo ampliado de clínica propõe, 

então, o deslocamento do processo de trabalho com centralidade na doença e em 

procedimentos profissionais para um outro, centrado no sujeito, considerando que todo 

paciente, ao trazer algum problema, traz, também, sua história e a construção de um 

significado para este sofrimento (IGNÁCIO, 2011, BRASIL 2011a, VIEGAS; PENNA, 

2013).  

Desta forma o “produzir saúde” e “manter saúde” expressam-se em múltiplas 

dimensões, de maneira que as ações demandadas por esse setor necessitam de mais de 

um agente para se tornarem de fato efetivas e resolutivas. (SCHRAIBER et al., 1999, 

SILVA; TRAD, 2005, FERREIRA; VARGA; SILVA, 2009).  

Para Ferro e seus colaboradores (2014) este fenômeno, para ser concretizado, 

exige consigo uma transformação na postura assistencial em busca da integralidade no 

cuidado: “o reposicionamento dos processos de trabalho, a construção de uma rede de 

cuidados intersetorial e a prática interdisciplinar tornam-se, logo, premissas para 

compor práticas aliadas a esta nova concepção de saúde”. 
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Considera-se, aqui, a necessidade de interdisciplinaridade para garantir a 

integralidade mediante o sentido da prática da boa medicina traçada por Matos (2001)1. 

Nesta perspectiva a integralidade consiste em uma resposta ao sofrimento do paciente 

que procura o serviço de saúde e no cuidado para que essa resposta não seja a redução à 

doença ou sistema biológico deste paciente (MATOS, 2001). Para este autor, a 

integralidade está presente na atitude do profissional em buscar prudentemente 

reconhecer, para além das demandas explícitas, as necessidades subjetivas dos cidadãos 

no que diz respeito à sua saúde. Desta forma, há uma tendência de distanciamento de 

atitudes reducionistas e fragmentárias por parte dos profissionais do campo da saúde 

(MATOS, 2001).   

Na perspectiva da Política Nacional de Atenção Básica, a coordenação dos 

aspectos a integralidade pressupõe trabalho de forma multiprofissional, interdisciplinar 

e em equipe efetivando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenando-o no 

conjunto da rede de atenção (BRASIL, 2011a). 

Partindo desse pressuposto, embora as unidades de saúde da família sejam 

compostas por equipes multiprofissionais apenas esta conformação não é 

suficientemente capaz de manter a resolutividade das demandas de saúde, conforme a 

visão da integralidade, sem que haja um entrelaçamento do conhecimento desses 

profissionais com a finalidade de construírem um saber coletivo. Essa nova postura 

possibilitará a equipe prestar cuidados realmente eficientes, moldados segundo a 

necessidade da população assistida conforme as particularidades de cada indivíduo e 

território, abrangendo ações não apenas curativas, mas também preventivas e de 

promoção à saúde (AQUINO et al., 2001, VILELA; MENDES, 2003, MADEIRA, 

2009).   

Assim, a interdisciplinaridade na ESF se apresenta como forma de resposta à 

necessidade complexa de cuidado, a partir da visão do indivíduo como um todo, 

possuidor de cultura, ideologia, religião, interações sociais, desejos, expressões físicas e 

psicológicas. É a partir de um processo interdisciplinar que as equipes de saúde da 

família têm a possibilidade de construir um cuidado integral diferenciado da mera 

reprodução de práticas fragmentadas e descontextualizadas (SEVERO; SEMINOTTI, 

2010).  

                                                             
1 Segundo este autor a integralidade pode ser organizada em três conjuntos de sentidos: a ‘integralidade’ 

como traço da boa medicina, a ‘integralidade’ como modo de organizar as práticas e a ‘integralidade’ 

como respostas governamentais a problemas específicos de saúde. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html
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A interdisciplinaridade se concretiza, também, na possibilidade do 

desenvolvimento de trabalho em conjunto, buscando, soluções compartilhadas para os 

problemas das pessoas, comunidades e instituições. Desta forma as ações 

interdisciplinares se mostram um caminho para materializar a integralidade das ações de 

saúde no cotidiano das unidades (TOASSI; LEWGOY,2016).  

 

3.4. Multidisciplinar e Interdisciplinar: Reforçando Conceitos 

 

Para melhor compreensão do objeto deste estudo cabe aqui, dispor as 

terminologias disponíveis na literatura acerca da disciplinaridade e seus correlatos.  

São cinco os termos correlatos à disciplinaridade apresentado no esquema de 

Jantsch-Vasconcelos-Bibeau: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 

interdisciplinaridade, metadisciplinaridade e transdisciplinaridade (ALMEIDA FILHO, 

1997) dos quais, aqui, trataremos de apenas dois.  

 

 Multidisciplinaridade – associação de duas ou mais áreas do 

conhecimento com a finalidade de examinar um tema comum sob pontos de 

vista distintos, sem que os profissionais implicados estabeleçam entre si 

efetivas relações no campo técnico ou científico. Funciona com a 

justaposição de disciplinas de um único nível, sem cooperação sistemática 

entre os diversos campos. Quando existente coordenação é de ordem 

administrativa e externa ao campo técnico-científico. 

 

 Interdisciplinaridade: Interação existente entre um grupo de 

disciplinas, com um projeto comum, onde as relações são definidas a partir 

de um nível hierárquico superior a ser ocupado por uma delas, que atuará 

como integradora e mediadora da circulação dos discursos disciplinares. 

Nesse nível de integração há entre as disciplinas o desenvolvimento de 

trabalho em conjunto, colocando-se em comum os princípios e conceitos 

fundamentais. Nesse processo gera-se aprendizagem mútua, enriquecimento 

recíproco e transformação de metodologias e conceitos, que não se efetuam 

por simples adição ou mistura, mas por uma recombinação dos elementos 

internos. Há ainda a tendência a horizontalização das relações de poder entre 

os campos implicados.  
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O termo interdisciplinaridade, embora bem definido por Erich Jantsch (1972 

Apud ALMEIDA-FILHO, 1997), não se molda em um sentido único e estável. Para 

alguns autores o desenvolvimento da prática interdisciplinar é uma questão de atitudes 

que se baseiam em relações recíprocas, de mutualidade, que substituem a visão 

fragmentada do ser humano por uma compreensão holística desse. Pode-se afirmar, 

ainda que a interdisciplinaridade é produzida pela interelação e interação de diversas 

disciplinas, através das relações dialógicas, com a finalidade de alcançar um objetivo 

comum. Assim, a unificação das particularidades dos diversos métodos e estruturas 

resulta em um produto final de potencial ampliado que se apresenta como resposta à 

diversidade, complexidade e dinâmica do mundo atual (FAZENDA, 1979, VILELA; 

MENDES, 2003, VIEGAS; PENNA, 2013).  

Para Japiassu (1976) (apud VILELA; MENDES, 2003): 

 

“A interdisciplinaridade representa um novo tipo de questionamento sobre o 

saber, sobre o homem  e sociedade. Não é uma moda, mas corresponde a uma 

nova etapa de desenvolvimento do conhecimento. Também não se trata de 

postular uma nova síntese do saber, mas sim, de constatar um esforço por 

aproximar, comparar, relacionar e integrar os acontecimentos.” 

 

A interdisciplinaridade também pode ser considerada fundamentalmente um 

processo e uma filosofia de trabalho que buscam compreender a complexidade dos 

eventos que produziram determinada situação, conscientes de que a resolução do 

problema depende, não apenas de um, mas de múltiplos fatores (SANTOMÉ, 2006). 

Em função do amplo escopo de possibilidades a respeito do termo 

“interdisciplinar” faz-se necessário deixar claro, que esta pesquisa busca a compreensão 

das práticas interdisciplinares considerando como provenientes da integração de práticas 

concretas entre diferentes campos de atuação. Para Furtado (2011), o desafio do 

desenvolvimento interdisciplinar há muito alcançou o terreno operacional, tornando-se 

tema recorrente no discurso dos profissionais e suas equipes. Assim, esta perspectiva de 

interdisciplinaridade apresenta-se compatível, também com o termo “interprofissional” 

(SOUTO; BATISTA; BATISTA, 2014). 

Na estratégia de saúde da família a interdisciplinaridade se apresenta como 

modo de resolução de problemas complexos. Para cumprir a finalidade de suas 
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diretrizes que conduzem ao cuidado integral a Saúde da Família requer, subjetivamente, 

postura interdisciplinar de seus executores. 

Fazenda (1979) ressalta que a interdisciplinaridade requer “uma atitude de 

abertura não presunçosa, em que todo conhecimento é igualmente importante. 

Pressupõe o anonimato, pois o conhecimento pessoal anula-se diante do saber 

universal”. Ainda para a mesma autora, é condição sine qua non para efetivar a 

interdisciplinaridade, o desenvolvimento de sensibilidade, tornando-se necessária “uma 

formação adequada que pressupõe um treino na arte de entender e esperar”.  

Alguns estudos enfatizam que determinadas características de personalidade 

podem favorecer o trabalho interdisciplinar tais como flexibilidade, confiança, 

paciência, capacidade de adaptação e aceitação de riscos, além da importância da 

comunicação uma vez que o diálogo permite a aproximação entre as partes, a partir da 

clareza de que todo conhecimento parcial só ganha significado quando referido no 

conjunto (FAZENDA, 1979, VILELA; MENDES, 2003, KELL; SHIMIZU, 2010). 

Na concepção de Cavalcanti, Carvalho (2010), a interdisciplinaridade é posta na 

área da saúde como uma exigência interna, considerando que seu objeto de trabalho – a 

saúde e a doença em seus múltiplos aspectos- envolve concomitantemente relações 

sociais, expressões emocionais, expressões de cunho afetivo e a biologia, traduzindo por 

meio do adoecimento e saúde, as condições e razões sócio históricas  e culturais dos 

indivíduos e grupos.  

A interdisciplinaridade, neste estudo, é compreendida como uma forma 

complexa de enfrentamento dos problemas multidimensionais que envolvem o processo 

de cuidado no cotidiano da ESF. Partindo desse pressuposto a ação interdisciplinar 

requer a integração entre o conhecimento de cada disciplina (entenda-se profissão) e as 

práticas da Estratégia confluindo em uma estreita relação entre conhecimento e ação. 

Disso decorre a busca pela construção coletiva de projetos com objetivos comuns. 

Implica em um posicionamento ético e político que exige dialogo e negociação para 

definição das competências necessárias para a resolução dos problemas enfrentados. 

 

3.4. A Formação Inicial em Saúde 

 

O cuidado em saúde no Brasil sofreu modificações com o advindo da 

implantação da Atenção Primária à Saúde (APS) ressignificando o próprio cuidado que 

passou de predominantemente curativo, centrado na doença, ditado pela necessidade 
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hospitalar, para uma prática que incide sobre os determinantes e condicionantes da 

saúde, privilegiando ações preventivas de promoção à saúde, sem prejuízo das curativas 

(KANTORSKI et al., 2009, MORETTI-PIRES; BUENO, 2009)  

Isso implica em uma nova necessidade de mercado profissional. Para atender as 

expectativas deste modelo de atenção, os profissionais devem ser sensibilizados sobre 

os princípios normativos do SUS e capacitados para o trabalho conforme as diretrizes 

que norteiam a APS (PEDROSA; TELES, 2001, MORETTI-PIRES; BUENO, 2009). 

Há, na literatura, entretanto, extensa discussão a respeito da compatibilidade 

entre a formação em saúde brasileira e a necessidade de perfil e mercado estabelecida 

pelo SUS (GIL, 2005, ALMEIDA FILHO, 2013, BISPO; TAVARES; TOMAZ, 2014).  

Para Almeida Filho (2013) “a sociedade brasileira (...) foi capaz de conceber, 

estabelecer e consolidar talvez o maior patrimônio de política pública: o Sistema Único 

de Saúde. Entretanto, os avanços políticos no setor saúde não foram suficientes para 

garantir a transformação do modelo de formação profissional vigente na realidade 

brasileira atual”. 

No Brasil, o modelo assistencial predominante na prática clínica, que por 

conseguinte, determina também o modelo formativo, pauta-se no parâmetro biomédico 

derivado da influência do paradigma cartesiano sobre o pensamento médico e constitui 

o alicerce conceitual da medicina científica moderna (CAPRA, 1998). Neste paradigma 

o corpo humano é assemelhado a uma máquina que pode ser analisada em termos de 

suas peças, a doença é vista como um desvio no padrão normal de funcionamento dos 

mecanismos biológicos que passam a ser estruturados a partir da biologia molecular e 

celular e, o papel do profissional de saúde constitui-se na intervenção física ou química 

diante da necessidade de reparos no funcionamento da "máquina-corpo" (CAPRA, 

1998, FERTONANI et al., 2015). 

O modelo biomédico fundamenta-se, ainda na organização disciplinar e 

especialidades, conduzindo ao estudo fragmentado dos problemas de saúde das pessoas 

e das sociedades, levando à formação de especialistas que possuem dificuldade de lidar 

com a totalidade da realidade complexa. O reducionismo, aplicado à biomedicina 

perpassa por todas as áreas da saúde e possui a tendência de ver o mundo sob 

determinado ângulo, por vezes, desconhecendo e desqualificando os outros olhares 

(ROZEMBERG; MINAYO, 2001) 

Isso resulta na formação de profissionais mestres em diversos tipos de 

tecnologias porém, não preparados para lidar com as subjetividades e os aspectos 
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sociais, morais e culturais dos indivíduos interferindo diretamente sobre a integralidade 

do sujeitos (SILVA; TRAD,2005, MORETTI-PIRES; BUENO, 2009, CAVALCANTI; 

CARVALHO, 2010). 

Para Capra (2012) 

"ao concentrar-se em partes cada vez menores do corpo, a medicina 

moderna perde frequentemente de vista o paciente como ser humano, 

e, ao reduzir a saúde a um funcionamento mecânico, não pode mais 

ocupar-se com o fenômeno da cura. Essa é talvez a mais séria 

deficiência da abordagem biomédica. Embora todo médico praticante 

saiba que a cura é um aspecto essencial de toda a medicina, o 

fenômeno é considerado fora do âmbito científico". 

 

Embora o modelo biomédico tenha sido incorporado à prática cotidiana dos 

serviços de saúde pelos seus benefícios para promover o alívio da dor e tratamento de 

diversas doenças, seus limites na atenção à saúde são amplamente reconhecidos tendo 

destaque: o enfoque no indivíduo indiferenciado, intervenções reduzidas ao corpo e à 

parte afetada, ênfase em ações curativas, tratamento de doenças, lesões e danos, 

medicalização da vida e o fomento à atenção hospitalar com uso intensivo de aparato 

tecnológico de alta densidade (FERTONANTI et. al, 2014). 

Para Rozemberg e Minayo (2001), uma das consequências do positivismo 

mecanicista na biomedicina reside na tendência à focalização da saúde-doença sempre 

no nível individual de responsabilização e intervenção. Estrutura incompatível com a 

visão holística do sujeito que requer postura interdisciplinar para resolutividade das 

demandas. Para as autoras “o olhar fragmentado e intervencionista deixa pouco espaço 

para a compreensão do contexto onde se desenrolam, no mundo vivido, os processos de 

saúde-doença” (ROSEMBERG; MINAYO, 2001). 

Os modelos de educação superior em saúde implantados no Brasil mantem-se, 

ainda presos a uma prática hospitalocêntrica, com incentivo precoce à especialização e 

abordagens voltadas à formação biologicista e medicalizante (ALMEDA FILHO, 2013, 

BISPO; TAVARES; TOMAZ, 2014).  

Almeida filho (2013) aponta três fatores que predominam na realidade da 

academia superior brasileira os quais denomina de fatores que contribuem para 

(de)formação do ensino. Em primeiro lugar a extrema competição para o ingresso em 

cursos de maior prestígio social que acabam produzindo determinada elitização dos 

mesmos imperando a “lei do mais forte”. Em segundo lugar a existência de currículos 
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fechados projetados para sustentar exclusividade na formação, não permitindo 

mudanças, desistências ou transferências sem que estas impliquem em perdas - Tal 

formato impõe certa barreira sobre a interdisciplinaridade e fomenta a especialização, 

alienando segmentos profissionais entre si e dificultando um posterior trabalho em 

equipe eficiente. Por fim, em terceiro lugar, o autor aponta a ausência de espaços 

destinados a estudos mais globais, necessários para promover uma ampla visão 

humanista das doenças e dos cuidados de saúde pelos profissionais. 

A APS, que regula o cuidado em saúde no país, para fazer cumprir seus objetivo 

determinados por meio dos princípios e diretrizes do SUS, requer uma pratica de saúde 

pautada na interdisciplinaridade e demanda um modelo de formação profissional capaz 

de fornecer densidade científica, objetividade prática, compreensão da dimensão 

subjetiva e responsabilidade social. Baseado nessa estrutura além de recuperar a 

humanização da formação e prática profissional produzirá, também, como consequência 

o estímulo a capacidade crítica do formando definindo saúde como um fenômeno que 

vai para além da negação da doença e trata o ser humano que sofre como mais do que 

um biomecanismo a ser reparado de seus desvios e defeitos (ALMEIDA FILHO, 2013). 

A interdisciplinaridade, nesse contexto se apresenta como uma possibilidade de 

resposta a esta extensa fragmentação do modelo biomédico a partir de uma nova postura 

de assistência, baseada no pressuposto de que apenas o conhecimento científico e o 

avanço técnico não são suficientemente capazes de responder a amplitude de 

possibilidades que a área da saúde em sua multidimensionalidade demanda (BISPO; 

TAVARES; TOMAZ, 2014).  

A deficiência a respeito da temática interdisciplinar dentro das universidades 

como componentes das grades curriculares, bem como a ausência de espaços dialógicos 

que contribuam para minimizar o processo de consolidação de um conhecimento 

hegemônico de cada categoria profissional acabam por fomentar, ainda mais, uma 

formação universitária atrelada a uma visão fragmentária no campo da disciplinaridade. 

Este fator dificulta a formação de profissionais que possuam facilidade em se articular 

com outras áreas da saúde (MORETTI-PIRES, 2009, FIGUEIREDO, 2010, 

SOBRINHO et al., 2011). 

Para Almeida Filho (2013),  

 

“O perfil predominante dos egressos desses cursos atuais de 

graduação em saúde revela seu pouco comprometimento com o SUS e com os 
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aspectos da gestão da saúde, pouca compreensão da necessidade do trabalho 

em equipe multiprofissional (com integração de conhecimentos 

interdisciplinares), fraca formação humanística (psicológica, sociológica e 

filosófica), resultando muitas vezes em profissionais despreparados e imaturos 

para cuidar das patologias mais prevalentes no país.” 

 

Assim, embora no campo inteligível o discurso se volte para a compreensão da 

complexidade, o campo sensível está ligado ao exercício cotidiano do saber biomédico 

cuja operacionalização fundamenta-se numa relação de causalidade linear e mecânica 

entre saúde e doença (ROZEMBERG; MINAYO, 2001). É no âmbito técnico-

operacional, ou seja, no plano das práticas de atenção, onde se situa a ESF, que reside o 

grande desafio da mudança de paradigma na prática assistencial no país. 
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4.Metodologia 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo de abordagem 

qualitativa de caráter exploratório. O estudo qualitativo compreende um conjunto de 

técnicas interpretativas diversas que visam entender, interpretar, descrever e decodificar 

os componentes de um sistema complexo de significados. As pesquisas exploratórias 

são aquelas que têm por objetivo explicitar e proporcionar maior entendimento de um 

determinado problema partindo do contexto onde ele se insere (PIOVESAN; 

TEMPORINI, 1995). Por fim, o caráter descritivo do estudo objetiva proporcionar 

maior familiaridade com o problema, buscando torna-lo explícito ou possibilitando a 

construção de hipóteses, tendo como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

ainda, a descoberta de intuições. 

 

4.2. Local do Estudo 

 

A pesquisa será desenvolvida na mesoregião do Vale do São Francisco, 

contemplando as cidades de Petrolina e Juazeiro situadas nos estados de Pernambuco e 

Bahia, respectivamente. Os municípios do estudo são limítrofes e juntos, possuem uma 

população de aproximadamente 542.605 mil habitantes conforme dados do IBGE 

(BRASIL, 2014) e compõem a Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Vale do 

Médio São Francisco - Rede PEBA.  

A região constitui um polo universitário, contendo em seu espaço geográfico 

centros de educação superior e técnico que contemplam diversas áreas do 

conhecimento. No campo da saúde são oferecidos sete cursos distribuídos em duas 

universidades públicas (Universidade Federal do Vale do São Francisco e Universidade 

de Pernambuco), uma faculdade particular (Faculdade São Francisco de Juazeiro). Os 

cursos de nível superior contemplados na região são: enfermagem, fisioterapia, 

medicina, psicologia, educação física, farmácia, nutrição e medicina veterinária. No 

presente estudo estão sendo estudados os cursos das universidades públicas.   

No que diz respeito à cobertura de atenção básica nas cidades onde estão 

alocadas as universidades observa-se no município de Juazeiro cobertura de assistência 

populacional em 94,17% com 55 equipes de saúde da família compostas por 687 
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profissionais (SESAB, 2014) e em Petrolina cobertura de assistência em 73,44%, 917 

profissionais e 65 Equipes de Saúde da Família implantadas (BRASIL, 2014). 

 

4.3 Construção do Corpus do Estudo 

 

O levantamento dos dados para compor o Corpus da pesquisa realizou-se 

mediante três etapas. 

A primeira etapa foi construída por meio da análise dos projetos pedagógicos 

dos cursos, buscando compreender o perfil do curso o e dos seus egresso. Objetivou, 

também, identificar as disciplinas da matriz curricular que apresentavam abordagem de 

conteúdos relativos a saúde de família e atenção primária. Assim, foi possível identificar 

o período no qual as disciplinas estavam alocadas, a carga horária prática e teórica e a 

representação das disciplinas com essa abordagem em relação às demais matérias do 

curso.  

Posteriormente foi realizado a leitura das ementas, objetivos, conteúdos 

programáticos e bibliografias das disciplinas objetivando buscar referências à 

abordagem da interdisciplinaridade no processo de construção do aprendizado.  

A segunda etapa foi realizada através da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com os docentes das disciplinas que possuíam abordagem em saúde da 

família ou atenção primária identificadas na primeira etapa. 

O conteúdo das entrevistas versava sobre a trajetória profissional do professor, 

seu primeiro contato com a ESF, a percepção do professor sobre a assistência prestada 

na saúde da família no contexto nacional, a forma de ensino da interdisciplinaridade em 

sala de aula, a integração interdisciplinar na disciplina e as perspectivas deste em 

relação à construção de espaços de incentivo à interdisciplinaridade nas instituições de 

formação em saúde (Apêndice A).  

Os critérios de exclusão aplicados a este grupo consistiram em docentes em 

afastamento para qualificação profissional e, docentes em período de licença médica. As 

entrevistas foram agendadas previamente com cada docente e realizadas em locais 

determinados pelos mesmos, com tempo médio de duração de 40 minutos.  

A terceira etapa de levantamento de dados no estudo compôs-se a partir de 

entrevistas com egressos das universidades estudadas que atuam em equipes mínimas de 

Saúde da Família ou em Núcleos de Apoio à Saúde da Família nas cidades de Petrolina-

PE e Juazeiro - BA. O roteiro de entrevista aplicado a estes participantes também foi 
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composto em formato semiestruturado e com questões acerca da vivência do trabalho na 

Estratégia, o modelo de atendimento, interação com a equipe, aprendizagem durante a 

graduação e participação em projetos de integração ensino-serviço (Apêndice B) 

Os profissionais foram selecionados a partir de sorteio aleatório por unidade, 

contemplando zona rural e urbana de ambos os municípios utilizando o programa 

Microsoft Excel 2010. A aplicação das entrevistas respeitou um formato de alternância 

entre as cidades. Foi realizado um primeiro contato com os profissionais das unidades 

sorteadas com a finalidade de observar se havia nas equipes egressos dos cursos de 

saúde da região estudada. Posteriormente esses profissionais egressos eram convidados 

a participar da pesquisa sendo agendada o horário para realização da entrevista.  

Para determinar o tamanho da amostra de cada grupo, docentes e profissionais 

egressos, foi realizado inicialmente o método de saturação considerando uma 

quantidade de repetições significativas nos discursos dos participantes. Este processo foi 

bem sucedido entre os docentes de enfermagem, profissionais egressos de enfermagem 

e medicina. Entre os docentes do curso de medicina não foi possível realizar o método 

de saturação em função da dificuldade de acesso aos mesmos.  

Entre os demais docentes (medicina veterinária, psicologia, educação física, 

ciências farmacêuticas, nutrição e fisioterapia) foram entrevistados todos que estavam 

disponíveis para participar da pesquisa, após aplicar os critérios de exclusão para este 

grupo. Cabe ressaltar que a quantidade de docentes responsáveis por disciplinas ligadas 

a ESF e APS nestes cursos variou entre 01 e 04 por curso. Entre os profissionais 

egressos de psicologia, nutrição, ciências farmacêuticas e educação física só foi 

realizada uma entrevista por categoria por haver apenas um profissional atuando ou por 

recusa dos demais.  

Os resultados a respeito da análise dos programas pedagógicos foram dispostos 

através da descrição do perfil dos egressos dos cursos traçados nos projetos 

pedagógicos, a proposta apresentada para o perfil dos cursos, a apresentação do 

conjunto de disciplinas com abordagem da atenção primária em saúde/ESF e, por fim, a 

correlação da interdisciplinaridade nas ementas dessas disciplinas. 

Os resultados referentes à segunda e terceira etapas da pesquisa foram 

apresentados em categorias temáticas. Para preservar o sigilo dos participantes, estes 

foram denominados “Docente” e “Profissional”, seguida da numeração de participantes 

do estudo. 



37 
 

4.4 Análise dos Dados 

 

Para a análise dos dados foi empregada à técnica de Análise de Conteúdo, com 

base no referencial de (BARDIN, 1991). Conforme definição da própria autora esta 

constitui-se em “uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, 

sistemática e qualitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a 

interpretação destas mesmas comunicações.” 

Esta técnica apresenta três fases sendo: a primeira descrita como pré-análise, 

onde ocorre a exploração do material; a segunda caracterizada como fase de exploração 

onde serão analisados os conteúdos dos textos conforme semelhanças e diferenças em 

seus resultados, sendo a partir dessa etapa estabelecidas as categoriais temáticas. Na 

ultima fase será realizado o tratamento dos resultados com a finalidade de discutir e 

realizar inferências sobre o tema estudado (CAREGNATO; MUTTI, 2006) 

A análise foi realizada utilizando o Software profissional para pesquisa 

qualitativa e métodos mistos MAXQDA versão 10.  

 

4.5 Período do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido entre março de 2015 e fevereiro de 2017. A coleta de 

dados ocorreu entre janeiro e julho de 2016. 

4.6 Aspectos éticos da Pesquisa 

 

O estudo está em consonância com a Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), tendo sido submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco e recebido parecer favorável, o presente 

projeto encontra-se registrado sob o nº 0006/051114 CEDEP/UNIVASF. 
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5. Resultados e Discussão 

 

5.1. Projetos Pedagógicos 

 

Os resultados dos projetos pedagógicos dos cursos de saúde ofertados nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) dos municípios de Petrolina – PE e Juazeiro – BA 

foram dispostos considerando quatro aspectos: 1. A descrição do perfil dos egressos 

previsto nos projetos pedagógicos, 2. A proposta apresentada para o perfil dos cursos, 3. 

A apresentação do conjunto de disciplinas com abordagem da Estratégia de Saúde da 

Família e, 4. A presença de perspectivas de interdisciplinaridade nas ementas dessas 

disciplinas. 

 

5.1.1. Perfil do Egresso apresentado nos Projetos Pedagógicos 

 

Todos os programas pedagógicos apontavam a necessidade do perfil dos 

egressos apresentar habilidades relativas ao trabalho em equipe. 

A atuação em equipe multiprofissional foi posta como uma habilidade a ser 

desenvolvida pelos egressos dos cursos de nutrição, fisioterapia, medicina veterinária, 

psicologia, medicina, educação física e os dois cursos de enfermagem, entretanto, com 

objetivos distintos.  

Nos Projetos Pedagógicos das graduações em nutrição e fisioterapia o objetivo 

da atuação em equipe multiprofissional é desenvolver no estudante capacidade de 

liderar equipes multiprofissionais quando necessário. No curso de medicina veterinária 

observou-se a atuação multidisciplinar como subsídio para promover defesa e vigilância 

do ambiente e bem estar. Na proposta do curso de psicologia essa atuação é disposta 

como mecanismo que capacita o estudante para enfrentar os desafios contemporâneos 

do mercado de trabalho e da sociedade. Por fim, nos projetos dos cursos de 

enfermagem, educação física e medicina é relatada a atuação em equipe 

multiprofissional como parte de uma habilidade a ser desenvolvida durante o curso.  

As atuações interdisciplinar e transdisciplinar são apresentadas como habilidades 

específicas nos cursos de fisioterapia, ciências farmacêuticas e nutrição, como 

mecanismos utilizados pelos egressos diante da aplicação de conhecimentos para 

garantir uma visão holística do ser humano no processo do cuidado. 
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As habilidades gerais que devem orientar o perfil dos egressos dispostas nas 

Diretrizes curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de saúde englobam atenção à 

saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração/ gerenciamento e 

educação permanente (RODRIGUES et al., 2013). A partir desse estudo percebe-se a 

associação da atuação multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar com as 

habilidades de liderança, atenção à saúde e tomada de decisão.  

Essas habilidades desenvolvidas durante o processo de formação inicial dos 

indivíduos possuem como finalidade contribuir na construção da postura profissional do 

futuro formando. Os objetivos contidos nas habilidades dispostas pelas DCN objetivam 

tornar os profissionais aptos ao contexto das realidades, diversidades e complexidades 

dos cenários de prática (RODRIGUES et al., 2013). 

Considerando o objeto deste estudo, destaca-se, aqui, o perfil de egresso 

proposto pelos cursos de fisioterapia, ciências farmacêuticas e nutrição. Nestes cursos, a 

formação inicial prevê o desenvolvimento no estudante da capacidade de atuar de forma 

interdisciplinar no cotidiano das ações de saúde utilizando-se dessa habilidade para 

garantir a integralidade do cuidado. O trabalho interdisciplinar subsidia a visão holística 

do usuário do sistema de saúde, pois exige do executor (profissional) a superação do 

pensamento simplista do processo de adoecimento e cura construídos pela visão de 

unicidade da resposta causa-ação. Tanto a formação inicial quanto a continuada devem, 

então, buscar construir no estudante sensibilidade para o desenvolvimento de práticas 

que efetivem a integralidade através das ações interdisciplinares. (SEVERO; 

SEMINOTTI, 2010, ANDRADE et al., 2013, FERRO, 2014). 

 

5.1.2. Perfil do Curso apresentado no Projeto Pedagógico 

 

Numa linha de pensamento semelhando ao perfil dos egressos, a respeito das 

práticas em saúde, as DCN apontam que os cursos de saúde brasileiros devem abranger, 

dentre outros aspectos, o sistema de saúde vigente no país considerando suas diretrizes 

estruturantes e princípios (FURTADO, 2008). Desta forma, os cursos da área da saúde 

devem contemplar propostas de aproximação entre a formação e o Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

No que diz respeito à formação profissional em saúde, o SUS assume um papel 

de interlocução, orientando a formulação de projetos políticos pedagógicos pressupondo 

a necessidade de intervenção estatal através de articulação ministerial nas áreas da 
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saúde, educação, trabalho, seguridade, meio ambiente, dentre outras, com a finalidade 

de ordenar formação de recursos humanos (BRASIL, 1990; SILVA; SOUZA; 

FREITAS, 2011). 

Na concepção de Araújo, Miranda, Brasil (2007) embora haja consenso acerca 

de que a formação de profissionais de saúde deveria ser orientada para formar 

profissionais para o SUS, ela tem se mostrado alheia à necessidade de se promover uma 

educação baseada nos seus princípios e diretrizes, perpetuando o modelo hegemônico de 

formação. Para esses autores essa ordenação de recursos humanos na área da saúde 

ainda é um desafio a ser transposto, considerando as características das instituições 

formadoras e seu distanciamento do sistema público de saúde. 

No presente estudo foi analisado o perfil dos cursos propostos pelos projetos 

pedagógicos, objetivando reconhecer os direcionamentos em direção ao SUS nos cursos 

de saúde da região do Vale do São Francisco.  

Observou-se que os projetos dos dois cursos de enfermagem apresentaram a 

atenção primária como eixo norteador do desenvolvimento do perfil do curso. O mesmo 

pode ser observado na proposta do curso de ciências farmacêuticas, onde consta: “a 

formação deverá estar em acordo com uma política de saúde local e regional que 

atenda as necessidades do SUS e suas ações dirigidas à atenção básica”. O Projeto 

pedagógico de farmácia aponta, ainda, que a ESF constitui-se um desafio novo para o 

profissional farmacêutico, devendo ser incentivada a conquista de seu espaço de 

trabalho neste campo de atuação. 

Nas graduações em medicina, medicina veterinária, nutrição e psicologia pode-

se perceber referências a atuação no SUS por meio do desenvolvimento de práticas 

capazes de contemplar as necessidades sociais da saúde a partir dos princípios e 

diretrizes do SUS e, ainda, pela oferta de atividades de pesquisa e extensão em campos 

do Sistema Único de Saúde.  

Os cursos de bacharelado em educação física e fisioterapia não apresentaram 

citações (no campo “perfil do curso”) que pudessem ser diretamente correlacionadas 

entre a construção do perfil do curso e a ênfase no SUS ou ESF. 

Para Almeida Filho (2013) a sociedade brasileira foi capaz de conceber, 

estabelecer e consolidar o maior patrimônio de política pública: o SUS. Entretanto, os 

avanços políticos no setor saúde não foram suficientes para garantir a transformação do 

modelo de formação profissional de forma a atender as necessidades de perfil que esse 

sistema demanda.  
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Observa-se no presente estudo que no quesito “perfil do curso” a presença de 

direcionamentos relacionados à atuação no SUS em 06 dos 09 projetos pedagógicos 

estudados reflete a tentativa de fortalecer o ensino voltado ao perfil demandado pelo 

SUS. Entretanto, considerando que a ESF se constitui a principal porta de entrada do 

sistema de saúde, e as equipes de saúde da família coordenam o cuidado dentro da rede 

de atenção, faz-se necessário maior ênfase deste campo de atuação nos currículos de 

ensino uma vez que as análises dos projetos pedagógicos demonstraram que apenas nos 

cursos de enfermagem (IES 1 e 2) e ciências farmacêuticas apresentou-se como 

proposta do curso estruturação maior nos preceitos da ESF. 

 

5.1.3. Disciplinas com Abordagem em Saúde da Família e Atenção Primária 

em Saúde 

 

Conforme discriminado no Quadro 02, os cursos de enfermagem e medicina 

apresentam um quantitativo superior de disciplinas voltadas à ESF/APS quando 

comparadas aos demais. Tais disciplinas estão distribuídas ao longo de todo o processo 

formativo, possuem uma carga teórica inicial superior que vai sendo substituída ao 

longo do curso por maior teor prático. 

Nos demais cursos, observa-se que os conteúdos relativos ao trabalho na ESF 

encontram-se mais restritos as disciplinas de saúde pública, saúde coletiva ou de 

abordagens sociais.  

 

                                                             
2 A Carga Horária referente aos estágios supervisionados apenas foi computada quando o estágio apresentava 
campo de atuação específico em serviços de Atenção Primária em Saúde, Estratégia de Saúde da Família ou Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família. 

Quadro 02. Distribuição das disciplinas dos cursos de saúde segundo carga horária e 

conteúdo relativo à atenção primária em saúde. 

 

 

Curso 

Quantidade de  

Disciplinas que 

abordam a 

Atenção Primária 

em Saúde 

 

Carga Horária total 

do Curso (CH) 

 

Carga Horária de Disciplinas 

que abordam a Atenção 

Primária em Saúde2 

 

CH % CH % 

Enfermagem 1 10 4.530 100 1.935 42 

Enfermagem 2 13 4.190 100 1.525 36 

Medicina 09 7.320 100 1.365 18 
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Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Rodrigues et al (2013), ao comparar três cursos de formação em enfermagem em 

instituições distintas no estado do Ceará observou que as disciplinas que faziam 

correlação com atividades de saúde coletiva apresentavam percentuais de 15,85%, 

21,05% e 21,36% da carga horária total do curso. Os autores, também, apontaram que 

os projetos pedagógicos dos três cursos concentram sua maior carga horária no tópico 

que versa sobre a prevenção e a atenção individual/biológica refletindo o predomínio, 

nas matrizes curriculares, do modelo de ensino biomédico. Os dados encontrados na 

pesquisa citada apresentam dissenso com os achados deste estudo, considerando que 

nos cursos de enfermagem pesquisados, as disciplinas com abordagem de atuação na 

ESF correspondem a 42% e 36%.  

Além da ênfase contida nas propostas curriculares que estruturam o ensino a 

partir da atenção primária em saúde e ESF, um estudo de caráter documental 

desenvolvido por Limeira, Seiffert, Ruiz-Moreno (2015), apontou que na maioria dos 

artigos publicados relacionados ao ensino da enfermagem havia predomínio da visão 

tecnicista. Esses autores identificaram, ainda, que na percepção dos egressos havia 

necessidade de um maior enfoque educacional com vistas à superação do modelo 

hospitalocêntrico de prática clínica e necessidade de maior enfoque no ensino de saúde 

pública e interdisciplinaridade.  

Quadro 02. Distribuição das disciplinas dos cursos de saúde segundo carga horária e 

conteúdo relativo à atenção primária em saúde (Continuação) 

Curso Quantidade de  

Disciplinas que 

abordam a 

Atenção Primária 

em Saúde 

 

Carga Horária total 

do Curso (CH) 

Carga Horária de Disciplinas 

que abordam a Atenção 

Primária em Saúde 

CH % CH % 

Nutrição 04 3.545 100 435 12,2 

Psicologia 05 4.035 100 285 7 

Educação Física 02 3.200 100 120 3,6 

Fisioterapia 02 4035 100 120 2,9 

Farmácia 04 4.800 100 120 2,5 

Medicina 

Veterinária 

02 4785 100 120 2,5 

Total  51 - - - - 
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O curso de medicina apresentou 09 disciplinas que perpassam pelos cenários da 

atenção primária. Um dado relevante foi o quantitativo mais elevado de atividades 

práticas nessas disciplinas quando comparado aos demais cursos. Na concepção de 

Restom et al. (2015), a estrutura curricular deve possibilitar a inserção precoce do aluno 

em atividades práticas, durante o período da graduação, utilizando vários cenários de 

aprendizagem, por meio de ações de integração entre ensino e serviço. O enfoque de 

problemas prioritários permite ao estudante o poder de análise dos componentes das 

situações de saúde. O contato com situações problemas permite que o estudante aprenda 

a reconhecer padrões e modelos mais úteis do que a simples enumeração de 

informações a que é submetido na atualidade (RESTOM et al., 2015).  

As disciplinas elencadas no curso de medicina corresponderam a 16% da carga 

horária total do curso. Uma pesquisa realizada por Castellanos et al (2009) revelou que 

76,3% dos egressos de uma determinada instituição de ensino superior de medicina 

classificaram como insuficiente a informação recebida sobre APS. Não foi deixado 

claro, contudo, em qual período da formação havia maior carência desse tipo de 

informação, se durante a graduação inicial, ou após a mesma. O mesmo estudo enfatiza, 

também, a importância da inserção de componentes práticos durante a formação inicial. 

Corroborando o estudo de Castellanos et al. (2009),  Souza et al. (2013) afirma que as 

aulas práticas fornecem aos alunos de graduação melhor compreensão dos assuntos 

abordados em sala de aula, gerando nos graduandos maior confiança ao ingressar no 

mercado de trabalho.  

Dentre os cursos que capacitam profissionais para atuar no Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família, a graduação em nutrição apresentou carga horária de disciplinas com 

abordagem da APS/ESF superior em relação aos demais cursos, totalizando 12,2% da 

carga horária total distribuída em 04 disciplinas. Dentre essas, uma é dedicada ao 

estágio supervisionado em saúde pública com 240 horas de teor prático. A existência 

desse estágio favorece maior contato dos estudantes com o trabalho no SUS. Encontra-

se presente no componente “Atenção Básica em Saúde” proposto pela ementa desse 

estágio, dentre outras competências, a “participação do aluno na equipe de saúde no 

sentido da atuação interdisciplinar e transdisciplinar na promoção da saúde individual 

e coletiva”. 

A graduação em psicologia, ofertada na IES 1, aborda temas de ensino em 

APS/ESF em 05 disciplinas, das quais, 03 tem componentes teóricos e práticos e duas 

apenas teóricos.  
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Em pesquisa semelhante a esta, Hüning et al. (2013b) detectaram a 

predominância no curso de psicologia de ênfase em perspectivas individualistas com 

concepções a respeito da tríade saúde/sujeito/cuidado compatíveis com a prática 

biomédica. Azevedo, Tatmatsu, Ribeiro (2011) estudando três cursos de psicologia, 

identificaram que o trabalho de saúde coletiva era ensinado através de 03 disciplinas e 

dois estágios na instituição 1, 02 disciplinas na instituição 2 e duas disciplinas e dois 

estágios na terceira instituição. Os autores relatam, entretanto, que apenas o curso da 

instituição 2 (que não possuía estágio), estava conveniado ao SUS. Assim, a vivência 

prática da rede nos demais cursos apresentava tendência a ser deficiente.  

O curso de psicologia ofertado na região do Petrolina – PE – Juazeiro – Ba, 

apresenta dissenso em relação a pesquisa de Azevedo, Tatmatsu, Ribeiro (2011) uma 

vez que  possui a rede local como campo de prática proporcionando aprendizado in loco 

do estudante na atenção primária. Observou-se, contudo, que não há estágio obrigatório 

que contemple essa área de ensino, cabendo ao aluno escolher na disciplina “estágio 

profissionalizante” a área do estágio conforme afinidade ou oferta pela coordenação do 

curso. Como pode ser observado na transcrição de um dos trechos do projeto político 

pedagógico do curso: 

“Os estágios terão uma natureza de aprofundamento entre si. Isto significa que 

o estudante irá escolher uma das áreas de atuação do estágio e aprofundará 

gradativamente seu conhecimento e práticas nos últimos períodos do curso.” 

 

O curso de psicologia participante desse estudo apresenta resultados 

convergentes com as pesquisas nacionais, em relação a quantidade de disciplinas que 

abordam a APS/ESF, embora o estágio supervisionado em saúde pública não seja 

obrigatório para todos os estudantes. Os dispositivos de integração ensino-serviço e 

extensão tem tido papel fundamental na construção de perfil profissional compatível 

com a ênfase em atenção primária nos quais, os profissionais que utilizaram dessas 

possibilidades durante a graduação têm apresentado mais habilidades compatíveis com a 

atuação proposta pelas diretrizes e princípios do SUS. As atividades de integração 

ensino-serviço, como estágios, extensão universitária e Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), tem sido frequentemente apontados como um dos 

campos de maior eficácia durante a graduação da capacitação do estudante para atuar na 

APS tanto na área de psicologia como nas demais áreas do conhecimento (HUNING et 

al.,2013a, ALVES et al., 2014).  
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O curso de graduação em farmácia, embora ressalte no perfil do currículo a 

importância das ações dirigidas à ESF na construção da formação do estudante, 

apresenta carga horária de disciplinas com abordagem em saúde da família de 2,5% em 

comparação à carga horária total do curso distribuída em quatro disciplinas.  

A graduação em farmácia sofreu diversas modificações ao longo dos anos 

partindo de um formato de direcionamento para a área industrial distanciado da atuação 

direta do profissional na assistência em farmácias até a homologação das DCN para 

graduação em farmácia. Essas caracterizam o perfil do curso em formação de 

farmacêutico bioquímico, farmacêutico bioquímico e industrial e, farmacêutico 

generalista (FURTADO, 2008). Para Souza, Bastos (2016) mesmo após a 

implementação das DCN, o cenário ainda dominante na formação desses profissionais 

reflete o perfil biomédico de ensino, centrado no ambiente hospitalar, com ênfase nas 

especialidades e divisão entre ciclo básico e profissionalizante.  

Percebeu-se, no curso de educação física que as disciplinas voltadas a ESF e 

APS corresponderam a 3,6% da carga horária total da graduação. A pouca ênfase em 

campos de atuação no SUS e atenção primária pode refletir no distanciamento entre a 

escolha do campo de atuação profissional pelos egressos e esses serviços. Isso pôde ser 

evidenciado pela presença de apenas um egresso de desse atuando no campo da atenção 

primária à saúde na região de concentração de pesquisa deste estudo.  

Em pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Goiás com egressos de 

cursos de bacharelado em educação física dos anos de 2008 e 2009 foi, identificado que 

do total de participantes da pesquisa 22% atuavam na área da saúde. Entretanto, ao 

discriminar as atividades relativas a esta área os autores apontaram que os campos de 

atuação correspondentes a saúde foram academia, serviço de personal trainner e 

ginástica laboral, constatando-se, assim, que nenhum egresso atuava no serviço de saúde 

pública (FURTADO; SANTIAGO, 2015).  

Rodrigues et al (2015) destacam que, como a aproximação entre a educação 

física e o SUS é recente, ainda são incipientes as discussões a respeito da adequação da 

formação inicial do educador físico para a atuação nestes serviços. Santos e Benedetti 

(2012), a partir de uma pesquisa em quatro IES observaram que a ausência de 

disciplinas e estágios em saúde pública na composição curricular das graduações em 

educação física apresentava como efeito o sentimento de despreparo desses 

profissionais para atuar em serviços oferecidos pelo SUS, dentre eles, os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família. 
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Um manifesto publicado recentemente pela Associação Brasileira de Ensino da 

Educação Física para a Saúde (ABENEFS), na 2ª edição de 2016 da Revista Brasileira 

de Atividade Física & Saúde, buscou sensibilizar Instituições de Ensino, coordenadores 

e profissionais a respeito da necessidade de ampliar e potencializar esforços na 

formação inicial de estudantes de educação física para atuarem no setor saúde. O 

documento, que objetivou aprimorar a formação inicial e continuada do profissional de 

Educação Física com ênfase em saúde, apresentou como sugestão a revisão dos projetos 

políticos pedagógicos do cursos com vistas a garantir espaço para o campo da Saúde 

Coletiva e o SUS através de disciplinas, estágio supervisionado, concretização de 

atividades interdisciplinares e projetos de extensão universitária que contemplem a área 

de saúde coletiva. O documento reforça, ainda, a importância da disseminação da 

formação integrada com outros cursos da área da saúde e maior aproximação dos 

serviços com as instituições de ensino (ABENEFS et al., 2016). 

O curso de fisioterapia participante desta pesquisa apresentou duas disciplinas 

com abordagem em APS/ESF no terceiro e quinto semestre com componentes teóricos e 

práticos. Dentre as graduações em saúde a fisioterapia apresenta maior afinidade com a 

práticas ofertadas no nível terciário e, consequentemente se concentrando sobre ações 

curativas e reabilitadoras, as quais sustentam a finalidade da profissão. Uma tendência a 

inserção da fisioterapia em ações preventivas surge após a inserção dos objetivos 

propostos pelas diretrizes curriculares nacionais. Entretanto, estudos demonstram que, 

mesmo diante dessa tendência de expansão da valorização da fisioterapia em atividades 

voltadas para o trabalho na atenção básica, deve ser estimulada a expansão de atividades 

que canalizem o fomento a esse trabalho na formação inicial (MEYER; COSTA; GICO, 

2006, SILVA; ROS, 2007, FERREIRA; REZENDE, 2016). 

Com um quantitativo de duas disciplinas com abordagem de conteúdos 

referentes aos serviços primários durante o 4º e 7º período, a medicina veterinária 

apresentou 2,5% de carga horária em APS com características predominantemente 

teóricas, sendo a prática desenvolvida através de atividades extraclasse demandadas 

pelos docentes da disciplina. Segundo um docente do curso de veterinária participante 

desta pesquisa, o início da abordagem sobre o serviço em APS nos primeiros períodos 

foi proposto durante a construção do projeto pedagógico por considerar que o contato 

precoce com os serviços de saúde pública aproxima o estudante desse campo de 

trabalho.  
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Na concepção de Barbosa (2014), a sociedade ainda desconhece a amplitude do 

papel do médico veterinário na saúde pública em função de processos históricos. A 

criação da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária em 2003 e, da Associação Brasileira de Saúde Pública Veterinária 

em 2005 contribuíram para uma articulação mais estruturada sobre o papel do médico 

veterinário na saúde pública (BARBOSA; 2014). 
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5.1.4. Perspectivas de interdisciplinaridade nas disciplinas de abordagem em Saúde da Família e Atenção Primária em Saúde 

 

Das 51 disciplinas, 09 fizeram menção ao trabalho em equipe de caráter multidisciplinar e quatro apresentaram em seus objetivos o 

fomento ao trabalho interdisciplinar. Essa disciplinas podem ser observadas no Quadro 3 Dessas quatro, duas disciplinas eram do curso de 

medicina e duas do curso de enfermagem (IES 2) ratificando os objetivos propostos no perfil dos egressos e do curso a partir da ênfase na APS e 

nos processos interdisciplinares.  

 

Quadro 03. Ementas das disciplinas com menção ao trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar das IEs estudadas 

 

Termo Apresentado 

(Ênfase) 

Objetivo principal da 

ênfase 

 

Disciplina/Curso 

 

Ementa 

 

Multidisciplinar 

 

Incentivar o vinculo 

entre trabalho em 

equipe com o processo 

de prevenção, cura e 

reabilitação 

 

 

Saúde mental aplicada à 

enfermagem/Enfermagem 

IES 2 

 

Apresentar as políticas de atenção à pessoa com sofrimento mental no Sistema Único de 

Saúde (SUS), desenvolvendo estratégias do processo de cuidar em enfermagem ao indivíduo 

em sofrimento mental, sua família e comunidade, segundo o contexto institucional e a equipe 

multiprofissional, na perspectiva da reflexão e atuação durante o processo de Reabilitação 

Psicossocial 

 

Interdisciplinar 

 

Incentivar o vinculo 

entre trabalho em 

equipe com o processo 

de prevenção, cura e 

reabilitação 

 

Medicina geral da mulher 

I/ Medicina IES1 

 

Avaliar com os alunos dados epidemiológicos da comunidade, para atuação interdisciplinar na 

prevenção do câncer de colo uterino, câncer de mama, gravidez na adolescência, gravidez 

indesejada e apoio à mulher vitimada 
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Quadro 03. Discrimina as ementas das disciplinas que fizeram menção ao trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar (Continuação) 

 

Termo Apresentado 

(Ênfase) 

Termo Apresentado 

(Ênfase) Termo Apresentado 

(Ênfase) 
Termo Apresentado (Ênfase) 

 

Multidisciplinar 

 

Explanar sobre as 

atribuições dos 

membros da equipe 

Nutrição em saúde 

pública II/Nutrição IES 2 

 

Programas de saúde pública: objetivos, atividades básicas. Responsabilidades do nutricionista 

e demais membros da equipe de saúde 

 

Multidisciplinar 

 

Explanar sobre as 

atribuições dos 

membros da equipe 

 

Saúde do adulto e idoso 

I/Enfermagem IES 2 

 

 

Destacar a evolução da Assistência de Enfermagem: funções e atividades do enfermeiro e da 

equipe multidisciplinar 

 

 

Multidisciplinar 

 

Não Especificado 

 

 

Saúde e 

comunidade/Medicina 
Trabalho em Equipe 

 

Multidisciplinar 

 

Não Especificado 

Introdução à 

Farmácia/Ciências 

Farmacêuticas IES 1 
Equipe multidisciplinar 

 

 

Multidisciplinar 

 

 

Não Especificado 

 

 

Saúde 

Mental/Enfermagem IES 

1 

 

 

Políticas de saúde mental e trabalho em equipe 

 

 

 

 

Multidisciplinar 

 

Não Especificado 

 

Introdução à 

medicina/Medicina IES 1 

 

Fundamentos práticos da relação médico paciente; Fundamentos de Humanização, Ética, 

Sensibilização Inclusão Social; Acolhimento; Comunicação; Trabalho em equipe; Métodos de 

estudo; Reflexões sobre vida, morte e fé na medicina 

 

Multidisciplinar 

 

Incentivar o trabalho 

em equipe como 

norteador da prática do 

discente 

 

 

Medicina geral da mulher 

II/Medicina IES 1 

 

Deverá saber agir de forma preventiva e curativa, com interação multidisciplinar e visão 

focada no binômio mãe-filho para uma boa assistência pré-natal, ao parto, ao puerpério, e 

assistência neonatal primária 
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Quadro 03. Discrimina as ementas das disciplinas que fizeram menção ao trabalho em equipe multidisciplinar e interdisciplinar (Continuação) 
 

Termo Apresentado 

(Ênfase) 

Termo Apresentado 

(Ênfase) 

Termo Apresentado 

(Ênfase) 

Termo Apresentado (Ênfase) 

 

Multidisciplinar e 

Interdisciplinar 

 

Reconhecer atribuições 

dos membros da 

equipe de saúde da 

família 

 

Estágio em medicina de 

família e 

comunidade/Medicina 

IES 1 

 

Atuar em equipes multiprofissionais e interdisciplinares em módulo de saúde da família e 

comunidade, reconhecendo a estrutura e funções da rede local de saúde e as atribuições e 

responsabilidades dos membros da equipe 

 

 

Interdisciplinar 

Tema a ser trabalhado 

transversalmente ao 

longo da disciplina 

 

Saúde Coletiva 

I/Enfermagem IES 2 

 

Tema transversais: Empoderamento do Enfermeiro; Cidadania; Trabalho em Equipe 

Conceito ampliado de saúde 

 

Multidisciplinar e 

Interdisciplinar 

 

Incentivar o trabalho 

em equipe como 

norteador da prática do 

discente 

 

 

Saúde da Criança e 

Adolescente/Enfermagem 

IES 2 

 

Fomentar a atuação multiprofissional e interdisciplinar com ética na promoção e recuperação 

da saúde da criança e do adolescente 

 

Multidisciplinar 

Tema a ser trabalhado 

transversalmente ao 

longo da disciplina 

 

Saúde do 

Idoso/Enfermagem IES 2 

 

Tema transversais: Empoderamento do Enfermeiro; Cidadania; Trabalho em Equipe 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

A disciplina Saúde Coletiva I (curso de enfermagem IES 2) apresenta o trabalho em equipe como um tema transversal e elenca como 

objetivo específico à discussão a respeito do conceito ampliado de saúde, posteriormente reafirmado no conteúdo programático. Deve se 

considerar que o conceito ampliado de saúde para sua efetivação requer práticas interdisciplinares, assim, para alcançar esse objetivo o tema deve 

ser trabalhado em sala de aula. As disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente apresenta o trabalho interdisciplinar 

como um objetivo específico da disciplina, embora o conteúdo programático e bibliografia não demonstrem operacionalização desse objetivo.  
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A disciplina Saúde da Mulher I, do curso de medicina busca estabelecer um 

vínculo entre o trabalho sob perspectiva interdisciplinar e o processo de prevenção, 

reabilitação e cura das pacientes assistidas. Na disciplina Estágio em Medicina de 

Família e Comunidade, embora o termo “atuação em equipe interdisciplinar” seja 

apresentado na ementa nota-se que este é seguido pelo complemento “reconhecer as 

atribuições e responsabilidades dos membros da equipe”. Considerando que a 

interdisciplinaridade requer entrelaçamento de saberes e práticas, a referência na ementa 

dessa disciplina a respeito da atuação do estudante dentro da equipe não é compatível 

com o termo interdisciplinar. 

A compreensão sobre como ocorre a interdisciplinaridade no campo da saúde da 

família sempre irá se remeter a construção histórica da formação profissional dos 

indivíduos que irão compor as equipes (RIBEIRO et al., 2015). O discurso da 

interdisciplinaridade na formação ainda é permeado por vieses de interpretações e ações 

cuja resistência acontece devido a uma formação profissional que privilegia a 

especialização e o modo de pensar individualista predominante no mundo 

contemporâneo (RIBEIRO et al., 2015) 

É necessária a existência de abordagem interdisciplinar mais efetiva nos 

programas pedagógicos que orientam o ensino em saúde na região de estudo desta 

pesquisa. Considerando que a interdisciplinaridade surgiu como proposta em apenas 04 

disciplinas de dois cursos, observa-se que não há uma preocupação de tornar a 

interdisciplinaridade evidente nas ementas que norteiam a construção dos conteúdos 

programáticos das disciplinas voltadas para a saúde da família. Se é durante a formação 

inicial que o profissional constrói a base de sua clínica, a ausência de estímulo de 

fazeres interdisciplinares, irá resultar, consequentemente, em uma prática profissional 

isolada.  

De forma semelhante a este estudo percebe-se que ainda é incipiente, no 

contexto educacional de formação em saúde da família, o desenvolvimento de 

experiências verdadeiramente interdisciplinares (RIBEIRO et al., 2015; VILELA; 

MENDEZ, 2003, SEVERO; SEMINOTTI, 2010, ALVES et al., 2014, SOUZA; 

BASTOS, 2016). Para Thiesen (2008) as limitações recaem sobre um modelo 

disciplinar e desconectado de formação em saúde nas universidades; a forma 

fragmentária que estrutura os currículos, além da resistência dos educadores frente a 

questionamentos a respeito dos limites, importância e relevância de sua disciplina. 
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Recai, ainda, sobre a interdisciplinaridade diversas incertezas que se relacionam 

com seu próprio conceito e prática. Por não haver um único modo de interpretar a 

interdisciplinaridade e o fazer interdisciplinar, o objeto concreto para alguns pode ser 

suficiente (a exemplo da função de interdisciplinaridade apresentada na ementa do 

Estágio Supervisionado de Medicina), enquanto para outros não. Carlos Pimenta 

(PIMENTA, 2006) discorre sobre o “não interdisciplinar” como uma tentativa de lançar 

luz, a partir da negação, ao processo interdisciplinar: 

 “Interdisciplinaridade não é: 

 

- Reunir especialistas de diversas formações disciplinares a analisassem um 

mesmo problema com pontos de vista da sua ciência; 

 

- A realização de um ciclo de conferências em torno de um mesmo tema em 

que cada um vai abordar um assunto dum ponto de vista disciplinar; 

 

- A edição de um livro com o contributo de diferentes especialistas 

acantonados nos seus espaços científicos; 

 

- Um curso formado por diversas disciplinas disciplinares (passe o pleonasmo) 

esperando que o aluno tenha a capacidade de fazer a sínteses que os 

professores não foram capazes de fazer” 

 

 

O autor ainda segue: “nesses exemplos não há interdisciplinaridade porque há 

sequencia de apresentação de saberes disciplinares sem entrelaçamento, sem 

reconstrução de objetos científicos”. E, munido de esperança ele continua: “há 

[entretanto] chamada de atenção implícita para a importância da interdisciplinaridade; 

há uma maior probabilidade de, na sequencia do evento, se começar a praticar alguma 

forma, por tênue que seja, de cruzamento de saberes”. 

Considerando esta perspectiva, a abordagem durante as disciplinas da atuação os 

profissionais que constituem uma equipe de saúde da família - seja por exposição das 

sua funções, ou discussões temáticas – não se constitui, de fato, uma prática 

interdisciplinar. Entretanto, considerando que esta prática é a que mais vem sendo 

frequentemente utilizada em sala de aula, o questionamento que surge frente a esta 

problemática é “seria esta prática suficiente para sensibilizar o estudante para o 

desenvolvimento de uma prática profissional em saúde da família baseada na 

interdisciplinaridade?”.  

A interdisciplinaridade no olhar integral do indivíduo torna-se uma exigência, 

impondo a cada especialista que transpassa sua própria especialidade, reconhecendo 

seus limites e acolhendo as contribuições inerentes a outras disciplinas.  
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 5.2. Percepção de docentes sobre interdisciplinaridade e a formação inicial 

para atuação na atenção primária 

 

Foram realizadas 15 entrevistas com docentes de duas universidades públicas na 

região do Vale do São Francisco sendo 06 de enfermagem, 01 de ciências 

Farmacêuticas, 01 de Psicologia, 02 de Bacharelado em Educação Física, 01 de 

Nutrição, 01 de Medicina Veterinária, 01 de Fisioterapia e 02 de Medicina. Ao total 

foram entrevistados 08 docentes que pertenciam a área de saúde coletiva/saúde pública 

e 07 docentes de áreas especialistas, conforme descrito no Quadro 04: 

 

Quadro - 04. Caracterização dos docentes participantes do estudo 

 

Docente Colegiado Ano de 

Formação 

Idade Tempo de 

Docência 

Tempo de 

Assistência/Gestão 

Docente 1 Enfermagem 2000  - 8 anos 6 anos 

Docente 2  Enfermagem 1987  - 10 anos 20 anos 

Docente 3  Enfermagem 1998 41 8 anos 10 anos 

Docente 4  Enfermagem 1998  - 5 anos 17 anos 

Docente 5  Enfermagem 2001 40 6 anos 8 anos 

Docente 6  Enfermagem 2004 34 8 anos 3 anos 

Docente 7  Farmácia 2010 28 3 anos 2 anos 

Docente 8  Psicologia 2010 29 4 anos 3 meses 

Docente 9  Educação Física 2010 - 2 anos - 

Docente 10  Educação Física 2003 40 10 anos - 

Docente 11  Nutrição 2010 28 3 anos 3 meses 

Docente 12  Medicina 

Veterinária 

1986 52 10 anos 20 anos 

Docente 13  Fisioterapia 2009 30 5 anos 5 anos 

Docente 14  Medicina 1988 51 10 anos 28 anos 

Docente 15 Medicina 2006 32 3 anos 6 anos 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

A análise dos discursos desses docentes permitiu a construção de cinco 

categorias temáticas, conforme segue: 

 

o Categoria – Percepção sobre a interdisciplinaridade na saúde da família 

o Categoria - Abordagem da Interdisciplinaridade pelos docentes 

Sub-Categoria -  Integração entre graduações distintas 

Sub-Categoria - Abordagem da interdisciplinaridade em sala de aula pelo 

docente 

o Categoria - Dificuldades para o desenvolvimento de ações interdisciplinares 

 Sub-Categoria – Dificuldades relacionadas ao currículo 
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 Sub-Categoria – Formação docente 

Sub-Categoria – Dificuldade de interação entre os docentes 

Sub-Categoria – Dificuldade de aceitação como campo da saúde 

o Categoria - Facilitadores para o desenvolvimento de ações interdisciplinares na 

formação 

o Categoria - Formação universitária no papel de qualificar o profissional para o 

trabalho de forma interdisciplinar na Estratégia de Saúde da Família 

 

5.2.1. Categoria – Percepção sobre a interdisciplinaridade e o seu 

desenvolvimento na saúde da família 

 

A interdisciplinaridade no cotidiano da ESF tem sido frequentemente apontada 

como pedra fundamental da integralidade dos sujeitos (VIVELA; MENDES, 2003, 

SEVERO; SEMINOTTI, 2010, ANDRADE et al., 2013). A integralidade está posta 

como uma das diretrizes estruturantes da atenção à saúde no Brasil devendo ser o alvo 

de toda equipe de saúde (BRASIL, 1990, ARAÚJO; MIRANDA, 2007). Essa 

importância reside em considerar o ser humano como um ser multidimensional e, o 

processo de saúde e doença como decorrente de uma série de fatores determinantes e 

condicionantes (BRASIL, 1990, SEVERO; SEMINOTTI, 2010, CAVALCANTI; 

CARVALHO, 2010, SOBRINHO et al., 2011).  

A redução disciplinar – entenda-se aqui como uniprofissional – não consegue, 

por si só, contemplar o ser humano em sua totalidade (MORIN, 2003 apud SEVERO; 

SEMINOTTI, 2010). Para Moreti-Pires (2009) desta perspectiva, a ESF ao adotar o 

atendimento integral como pilar provoca, consequentemente, a necessidade de 

executores (profissionais) aptos a lidar com determinantes sociais de saúde articulando a 

atuação profissional de maneira intersetorial com a realidade adscrita.  

No tocante a interdisciplinaridade no desenvolvimento do trabalho na ESF ficou 

perceptível, por meio das falas dos docentes, que esta é considerada um mecanismo 

fundamental para concretizar a integralidade da atenção à saúde dos indivíduos. A 

interdisciplinaridade foi também considerada como facilitadora na resolutividade das 

práticas assistenciais, como pode ser observado nos trechos extraídos das falas dos 

docentes 12, 07 e 13. 

“interdisciplinaridade é essencial pra que se entenda todos os elementos que 

estão envolvidos naquele processo de saúde [...] se a gente entende o homem 
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com essa coisa complexa, de físico, orgânico, mas também as relações, os 

desejos, etc.” Docente_12_veterinário_IES1 

 

“O trabalho interdisciplinar em saúde é a premissa básica da ESF.” Docente 

7_ farmacêutico_ IES 1 

 
“Então, eu acho que equipe tem que trabalhar de forma articulada, de forma 

interdisciplinar [...] pra buscar resolutividade.” Docente13_ 

fisioterapeuta_IES 2 

 

 
Compreender a interdisciplinaridade como significativo para garantir a 

integralidade na assistência à saúde no cotidiano da saúde da família fomenta a busca da 

mesma na prática da assistência. Contudo, apesar da compreensão dos docentes a 

respeito da importância da interdisciplinaridade pode-se observar na concepção deles 

que as práticas interdisciplinares têm sido realizadas por um número seleto de 

profissionais que se constituem a exceção, como ilustrado na fala dos docentes 03 e 07. 

 

A interdisciplinaridade... assim ... ela funciona muito devagar... muito 

devagar mesmo porque o que eu observo é isso... é que cada um faz o seu, 

entendeu? eles desenvolvem o trabalho deles mas cada um fazendo o seu. 

Não é um trabalho interdisciplinar Docente 3_ enfermeiro_ IES 2 
 

 

“apesar de eu achar que é sim, a diretriz pra que a ESF vem a produzir 

resultados efetivos, ainda é difícil de ser implementada. A gente tem alguns 

exemplos, algumas questões muito pontuais, mas não é o cotidiano da ESF 

esse trabalho interdisciplinar.” Docente 7_ farmacêutico_ IES 1 

 

 

Foram apontados pelos docentes fatores que interferem no desenvolvimento das 

ações interdisciplinares: a existência de burocracia na ESF, organização política 

municipal, predominância do modelo assistencial hospitalocêntrico e a formação em 

saúde. 

 

“Temos, como toda política aqui no Brasil, um atravessamento político muito 

forte na Estratégia de saúde da Família [...] a gente vê que a política 

partidária atualmente no município tem uma influência multo grande na 

execução e até na viabilidade dos serviços da ESF. É... [...]o próprio trabalho 

interdisciplinar na unidade de saúde da família ele é extremamente enviesado 

pelo discurso político partidário” Docente 7_ farmacêutico_ IES 1 

 

“O modelo biomédico ainda ocorre, não tem como negar” Docente 6_ 

enfermeiro_ IES 2 

 

“Ó, o modelo assistencial na ESF com base no que eu vejo hoje trás um ranso 

muito forte do sistema hospitalocêntrico ainda” Docente 7_ farmacêutico_ 

IES 1 
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Os estudos de Silva e Trad (2005) e Moreti-Pires e Bueno (2009) destacam que 

dentre as dificuldades encontradas para o desenvolvimento de trabalho interdisciplinar 

no interior da ESF podem ser elencados a alta rotatividade dos profissionais na rede, a 

burocratização dos processos e a hierarquização das profissões. Para os autores tais 

elementos resultam em ações descontínuas e assistência fragmentada. 

Dentre os fatores de distanciamento da interdisciplinaridade especificados pelos 

docentes, percebeu-se recorrência a respeito da formação em saúde e a estrutura 

curricular. Para eles, por diversas vezes o graduando passa todo o curso sem ter contatos 

efetivos com esta perspectiva de trabalho. Essa restrição, por sua vez, acaba refletindo 

na postura do profissional através da realização de atividades isoladas e por vezes pode 

restringir suas ações, ou limitar sua forma de cuidado a técnicas restritas a sua formação 

por receio se abrir ao novo, ou seja, ao conhecimento que pode ser fornecido pela troca 

de experiências decorrente da interação com um profissional de outra categoria.  

 

“as pessoas não foram formadas, ou aquelas que são formadas nesse modelo elas 

ainda encontram dificuldade de se achar e de se entrosar pra trazer o outro 

profissional pra junto, pra efetivação de um cuidado integral.” Docente 6_ 

enfermeiro_ IES 2 

 

“num tem vivência nenhuma dessa interdisciplinaridade, sabe? A gente vê cada um 

trabalhando separadamente, e ai eu acho que perde um pouquinho o foco da estratégia 

que a gente tem que trabalhar a pessoa como um todo.” Docente 5_ enfermeiro_ IES 2 

 

“uma grande queixa dentro da psicologia é... ah, mas eu num sei se esse trabalho que 

estou fazendo é de psicólogo... será que é de psicólogo?... na ânsia de dizer assim... 

não eu quero algo que eu posso chamar de meu... e ai eles acabam deixando de se 

abrir na possibilidade de interlocução com outros atores.” Docente 8_ psicólogo_ IES 

1 

 

Achados literários apresentam resultados compatíveis com a visão proposta 

pelos docentes desta pesquisa no que diz respeito à comparação entre a necessidade de 

interdisciplinaridade e o número reduzido de profissionais que a executam no seu 

cotidiano. Sendo um dos fatores primordiais para isso o distanciamento do ensino 

interdisciplinar na academia (MORETI-PIRES, 2009, MORETI-PIRES; BUENO, 2009, 

SEVERO; SEMINOTTI, 2010, SOBRINHO et al., 2011, UCHIMURA, BOSI, 2012).  

Conforme Matos et al. (2014) “o modelo assistencial proposto pelo SUS, com 

ênfase em uma atenção primária fortalecida, que preza a integralidade, a humanização e 



57 
 

a promoção da saúde, é altamente dependente do perfil de formação e da prática dos 

profissionais de saúde”. A formação em saúde, predominantemente, pautada no modelo 

biomédico, baseada em organização disciplinar e especialidades favorece o estudo 

fragmentado dos problemas de saúde das pessoas e das sociedades, levando à formação 

de especialistas que possuem dificuldade de lidar com a totalidade da realidade 

complexa. Resulta-se, assim, na formação de profissionais mestres em diversos tipos de 

tecnologias, porém, não preparados para lidar com as subjetividades e os aspectos 

sociais, morais e culturais dos indivíduos (MORETI-PIRES; BUENO, 2009). 

Analisando a prática assistencial no cotidiano das equipes, observa-se o reflexo 

desta formação predominantemente unidirecional. Embora haja certo nível de 

integração entre as ações, a comunicação entre os profissionais é estabelecida, na 

maioria dos casos, para atender demandas imediatas dos usuários. Além de dificuldade 

em buscar a construção de espaços que favoreçam a formulação de consensos e acordos 

acerca dos problemas de saúde da população adscrita (SILVA; TRAD, 2005). 

A exemplo disso Moreti-Pires (2009) estudando as profissões que compõem a 

equipe mínima da ESF em relação ao trabalho em equipe identificou discursos 

distanciados dos princípios da interdisciplinaridade. Entre os acadêmicos de 

enfermagem apontaram-se constantes batalhas pela valorização e para se firmarem 

perante as demais profissões de saúde; o médico prevaleceu como figura central do 

trabalho em saúde para os acadêmicos de medicina; enquanto os de odontologia 

discorreram superficialmente, agregando os diversos profissionais em um mesmo 

local. Estas perspectivas são contraditórias com os princípios do trabalho efetivo em 

equipe, caracterizado pela interdisciplinaridade com visão crítico-social, técnica, 

intersubjetiva, dialógica e com o respeito ao outro, em que um profissional de saúde 

deve tanto se articular aos demais como promover articulação intersetorial (GATTAS, 

2005, SCHRAIBER et al., 1999). 

Outro aspecto que emergiu no discurso dos docentes que diz respeito a 

concepção  sobre as interferências no desenvolvimento de ações interdisciplinares na 

ESF recaiu sobre o processo de integração com o profissional médico, que em 

determinados momentos apresenta uma postura paralela ao sistema.  

A pouca participação do profissional médico de forma disponível ao 

desenvolvimento de ações interdisciplinares possui inúmeras vertentes de 

fundamentação. Dentre elas destaca-se uma formação médico centrada, a limitação do 
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trabalho na APS à apenas os anos iniciais de carreira3 e a precarização do trabalho 

(CAMPOS, MALIK, 2008, MATOS et al, 2014).  

Gil (2005), em pesquisa com profissionais médicos e enfermeiros destaca que a 

categoria médica que atua em ESF se fez menos presente em cursos de especialização 

nesta área e reitera a necessidade de estabelecer iniciativas para atrair os médicos para o 

trabalho na estratégia. Para Almeida-Filho (2014) “A recente expansão da rede 

brasileira de Atenção Básica desafia o sistema de ensino médico vigente, pois requer 

formação em larga escala de profissionais capacitados a trabalhar em equipe, aptos a 

prestar atendimento clínico integral e resolutivo, além de competente, nos atos de 

gestão, prevenção e promoção da saúde”. 

Tais dados revelam necessidade de maior ênfase em disciplinas voltadas ao 

trabalho na atenção primária, bem como a criação de estratégias que promovam a 

interdisciplinaridade durante e formação inicial.  

 

5.2.2.  Categoria - Abordagem da Interdisciplinaridade pelos docentes 

 

5.2.2.1.  Integração entre graduações distintas 

 

 

Não foi possível observar nos discursos experiências interdisciplinares – 

provenientes de integração com outros cursos – durante as disciplinas por eles 

ministradas conforme apresentado nas falas dos docentes 01,05,11 e 12 no Quadro 05. 

A exceção recai sobre as disciplinas eletivas, nas quais alunos de diferentes graduações 

tem acesso, como se reitera nos discursos dos docentes 01 e 08 destacados no mesmo 

quadro. 

 

Quadro 05 – Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da categoria 

abordagem da interdisciplinaridade pelo docente 

 
Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso 

 

Docente1 

Enfermeiro 

IES 1 

Eles não têm conseguido experimentar muito isso não, até quando vão 

pra internato que é o estágio supervisionado em enfermagem na 

atenção primária. Ficam lá, atendendo como o enfermeiro atende 

normalmente, faz da mesma forma, não saem muito para mergulhar em 

                                                             
3 No estudo “Satisfação no trabalho e rotatividade dos médicos do Programa de Saúde da Família”, 

Campos e Malik (2008) demonstram a tendência que os profissionais médicos recém-formados e sem 

especialização tendem a apresentar maior instabilidade nas equipes de Saúde da Família. 
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Quadro 05 – Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da categoria 

abordagem da interdisciplinaridade pelo docente (Continuação) 

Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso 

 outras coisas a não ser quando é pra ver um atendimento médico que 

tem alguma coisa a ver com o que o enfermeiro faz. A gente precisa 

melhorar. 

Docente 5 

Enfermeiro 

IES 2 

 

Então eu sei que precisa melhorar muito, muito mesmo. Eles não se 

conhecem. Os alunos da fisioterapia e da nutrição eles não se conhecem 

dentro da mesma universidade. 

Docente 11 

Nutricionista 

IES 2 

 

Com os outros cursos geralmente não. O que a gente vai ver muito é a 

parte de prática do trabalho multiprofissional. Mas em relação pegando 

minha disciplina ainda não visualizei ou não coloquei em prática 

 

 

Docente 12 

Veterinário 

IES 1 

 

Aí você me pergunta, quais foram as experiências de integração 

é...é...é...NÃO TEVE! NÉ? Na verdade a gente não consegue fazer 

atividades juntas, o PET é uma exceção. A medicina com a veterinária, 

a veterinária com a biologia, a enfermagem com a farmácia e a 

educação física, a gente não consegue muito fazer isso. Então assim, 

hoje tem a teoria, mas não tem a prática. Então eu acho que a forma 

tradicional de fazer o trabalho ainda é muito equívoca 

 

Docente 1 

Enfermeiro 

IES 1 

Nas disciplinas tradicionais do currículo normal do curso eu tenho 

sentido dificuldade de a gente trazer isso porque a gente não interage 

muito com os outros cursos. A gente tá buscando interagir até com 

outras disciplinas dentro do próprio curso. Então não vou lhe dizer que 

tem sido uma tarefa fácil. 

 

Docente 8 

Psicólogo 

IES 1 

 

 

Na verdade eu nem posso dizer que não, porque essa disciplina 

especifica [que e eletiva] tem. Como a gente tá falando, né? Cabe ter 

ela como modelo 

 

Docente 5 

Enfermeiro 

IES 2 

 

Então eu sei que precisa melhorar muito, muito mesmo. Eles não se 

conhecem. Os alunos da fisioterapia e da nutrição eles não se conhecem 

dentro da mesma universidade. 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Para Leite, Lopes, Ruas (2015) práticas construídas além das fronteiras 

profissionais somente são possíveis quanto se consegue pensar além das fronteiras 

disciplinares, assim, as ações intersetoriais e equipes interdisciplinares só conseguirão 

ser concretas quando a interdisciplinaridade estiver na própria organização educacional. 

“Se ainda vivemos uma organização sustentada pelos departamentos, precisamos pensar 

relações que aproximem os discursos, as práticas e reconheçam as interdependências, 

valorizando o trabalho conjunto”. 

A ausência de interdisciplinaridade no cotidiano das instituições estudadas 

reforça o atual cenário produzido pelo modelo de formação tradicional brasileiro 
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(CAVALCANTI; CARVALHO, 2010, ALMEIDA FILHO, 2014) tal sistema contribui 

com o distanciamento entre a prática demandada pela atenção na Estratégia de Saúde da 

Família e a prática exercida pelos profissionais que nela atuam (CAMELO; 

ANGERAMI, 2008, VIEGA; PENNA, 2013) 

Na concepção de Pfuetzenreiter, Zylbersztajn (2008):  

“Os cursos resistem em adotar outras concepções na tentativa de consolidar 

um estilo de pensamento hegemônico. Por esse motivo, as reformas 

curriculares não vingam e provocam forte resistência. Essa preservação e 

dominação de um estilo de pensamento sobre outros traz como consequências 

a deficiência na formação dos alunos nos outros campos de atuação/estilos de 

pensamento”. 

O que se observa, assim, é o distanciamento da integralidade, uma assistência 

fragmentada, isolamento profissional em seu próprio núcleo de competência e o 

fomento, ainda que inconsciente, à hierarquia entre as profissões produzindo 

distanciamento entre a prática e a interdisciplinaridade (MATOS, 2006, KELL; 

SCHIMIZU, 2010, LINARD; CASTRO; CRUZ, 2011, BISPO; TAVARES, 2014). 

 

5.2.2.2.  Abordagem da interdisciplinaridade em sala de aula pelo docente 

 

Considerando a importância conferida pelos docentes a interdisciplinaridade no 

cotidiano da prática na ESF, estes foram questionados sobre a forma como a 

interdisciplinaridade vem sendo trabalhada na vivência de sala de aula (Quadro 06).  

 

Quadro 06 - Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da categoria: 

“Abordagem da interdisciplinaridade no cotidiano de sala de aula pelo docente”. 

 

 

Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso  

Docente 1 

Enfermeiro 

IES 1 

A ideia da universidade é que a gente trabalhe no contexto da 

interdisciplinaridade, a ideia até do currículo de enfermagem é que as 

coisas estejam integradas, justamente o formato de modulo é pra isso, 

né? Para que as disciplinas se integrem mas, na prática não tem sido 

muito fácil. Na prática a gente se propõe a tentar falar da importância 

de se trabalhar com outros profissionais 
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Quadro 06 - Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da 

categoria: “Abordagem da interdisciplinaridade no cotidiano de sala de aula pelo 

docente” (Continuação). 

 

Participante da Pesquisa .Trecho extraído do discurso 

Docente 2 

Enfermeiro 

IES 2 

 

Ele vem pra o conselho pra entender a questão do controle social, vão 

também conhecer mapeamento do território, isso tem 

interdisciplinaridade. O que a gente tem que fazer é colocar isso no 

plano pra as pessoas identificarem, porque se a gente num coloca 

identificando as pessoas não se dão conta que ali está havendo 

interdisciplinaridade. 

Docente 3 

Enfermeiro 

IES 1 

 

A gente conversa muito isso com eles da importância da 

interdisciplinaridade.  

 

Docente 4 

Enfermeiro 

IES 1 

na prática que é que eu tento passar para os meus alunos? Mostrar a 

importância dessa integração. Quando eu tô lá com os alunos eu 

procuro conversar as vezes com os alunos de medicina com os 

residentes que não gostam mais que tá... acham que tá querendo 

ultrapassar o espaço né? tento conversar pra saber um pouco mais 

sobre o paciente, a conduta (mas eles tem sido resistentes). Agora eu 

tento fazer, pelo menos na prática, tentar fazer essa integração. 

Docente 2 

Enfermeiro 

IES 2 

 

Ele vem pra o conselho pra entender a questão do controle social, vão 

também conhecer mapeamento do território, isso tem 

interdisciplinaridade. O que a gente tem que fazer é colocar isso no 

plano pra as pessoas identificarem, porque se a gente num coloca 

identificando as pessoas não se dão conta que ali está havendo 

interdisciplinaridade. 

Docente 5 

Enfermeiro 

IES 2 

 

“Olhe eu tento passar na universidade porque na prática isso não 

acontece. A gente [...] tenta puxar eles para vivenciar isso [...] quando 

a gente faz um diagnóstico do serviço a gente tenta melhorar alguma 

coisa dentro da estratégia eu sempre digo pra meus alunos que a gente 

não consegue fazer o diagnóstico só com médico e enfermeiro, a 

gente tem que fazer o diagnóstico com a as pessoas que compõe a 

equipe. E a gente percebe eles um pouco alheios, sabe?” 

Docente 6 

Enfermeiro 

IES 1 

 

Na nossa formação a gente tenta fazer de uma forma muito 

interdisciplinar. A graduação de enfermagem em dado momento o 

aluno vai pra o serviço de saúde e ele não trabalha somente vendo a 

consulta de enfermagem. Em alguns momentos ele vai ajudar ou 

auxiliar ou ver a consulta do técnico de enfermagem [...] que é da 

fundação nacional de saúde então tem muita experiência, tanto teórica 

quanto prática. Em outros momentos eles acompanham o médico na 

avaliação de um paciente com hanseníase, por exemplo. 

 

Docente 7 

Farmacêutico 

IES 1 

 

Eu consigo leva-los pra espaços aqui em Petrolina no Atendimento 

Multiprofissional e em Juazeiro nas unidades básicas de saúde pra 

fazer com que eles entendam que é possível que o farmacêutico 

trabalhe com o enfermeiro, com o médico, com o fisioterapeuta, com 

o assistente social e que eles tem um papel social importante ali.  

 

Docente 8 

Psicólogo 

IES 1 

 

Eu dou uma disciplina de fundamentos da psicologia da saúde que vai 

trazer essa discussão, inclusive de interdisciplinaridade. Ela é como 

se fosse um tema transversal e ai na prática a primeira coisa que eu fiz 

quando assumi essa cadeira foi abrir como eletiva. Abrir como eletiva 

para aluno de enfermagem, de medicina, de farmácia, de veterinária 
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Quadro 06 - Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da categoria: 

“Abordagem da interdisciplinaridade no cotidiano de sala de aula pelo docente” 

(Continuação). 

 

Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso  

 [...] uma outra coisa que eu faço é pegar textos e referências de várias 

áreas diversas e dedico meio período pra estudos de caso. 

Docente 9 

Educador físico 

IES 1 

 

Então eu sempre convido profissionais pra estarem aqui. Nesse 

semestre eu consegui trazer uma professora que trabalha, é envolvida 

no campo da saúde. É profissional de educação física e trabalha no 

hospital universitário e lá ela trabalha com médico, com fisioterapeuta, 

com enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, e ela também 

trabalhou com saúde da família, então ela traz um pouco da experiência 

dela pros alunos. 

Docente 10 

Educador físico 

IES 1 

 

A disciplina que ministro visam formar profissionais para prevenir 

doenças e sempre falo para meus alunos que devemos nos apoiar nos 

outros profissionais. Precisamos do nutricionista...precisamos do 

psicólogo...   

Docente 11 

Nutricionista 

IES 2 

 

Da disciplina eu articulo profissionais para trabalhar com eles então já 

dentro da disciplina (...) eu trago psicólogo para trabalhar com eles, 

trago enfermeiro,  farmacêutico para trabalhar com eles através do 

tipo.. uma palestra... uma aula. 

 

Docente13 

Fisioterapeuta 

IES 2 

 

Eu sempre tento fazer com que eles tenham contatos com outros 

profissionais. [...] a gente trabalha muito com palestras, com 

orientações [...] eu digo logo: “olhe vamos ter que ter um olhar integral 

daquela pessoa, eu não posso chegar lá e falar apenas da fisioterapia” aí 

eu faço com que eles enxerguem que não é porque eles são 

fisioterapeutas. que eles devem achar que eles vão conseguir resolver 

tudo sozinhos né? [...]Aí eu tento fazer com que eles tenham contato 

com outros profissionais pra que eles vejam que eles precisam que 

esses profissionais acabam um dependendo do outro. Nenhum é mais 

importante! 

 

Docente 14 

Médico 

IES 1 

 

Eu passava mais, confesso, assim, na época que eu dei mais saúde da 

família. Mas tudo isso é por deficiência da própria universidade de não 

colocar, por exemplo, meios de a gente levar o também o aluno [para a 

saúde da família] mesmo nessa disciplina.  

 

 

Docente 15 

Médico 

IES 1 

 

Na ponta, como é que eu faço? Tem o componente teórico que a gente 

faz na sala de aula, acontece de uma forma muito superficial, ao meu 

ver, em que eu trago convidados para falar sobre determinados 

tema[...]E na ponta como é o trabalho deles, eu divido em seis grupos, 

cada um vai pra um bairro, uma unidade de saúde da família, e eles vão 

desempenhar projetos de intervenção que eles bolem lá.” 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

As formas relatadas estão descritas a seguir:  

 Abordagem do conteúdo através do diálogo (abordando em sala a 

importância das outras profissões) e da presença de convidados de outras áreas 

profissionais em aulas expositivas ou visitas técnicas (08 docentes) 
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 Proposição de atividades práticas para pesquisa junto a profissionais de 

outros setores. Neste formato, o conteúdo teórico é realizado através de aulas 

expositivas, algumas vezes pela com a presença de profissionais convidados. E, nas 

aulas práticas os estudantes são instruídos a buscar profissionais de outras categorias 

para a realização das atividades propostas na disciplina. (04 docentes) 

 Trabalho com estudos de casos em disciplina eletiva em espaços 

denominadas núcleos temáticos4 (01 docente)  

Um dos docentes entrevistados revelou não conseguir transmitir a necessidade 

de trabalho interdisciplinar em função da atual conformação universitária e, do advindo 

da entrada de profissionais da mesma área de atuação, entretanto, com visões diferentes 

a respeito da própria atuação profissional. Outro docente não respondeu a este 

questionamento. 

As propostas de interdisciplinaridade apresentadas nas ementas das disciplinas 

“medicina geral da mulher I”, “Saúde Coletiva I” e “Estágio em Medicina de Família e 

Comunidade” – apresentadas no Quadro 03 – não correspondem, na prática, a uma 

concreta efetivação interdisciplinar, como observado através das falas dos docentes, que 

ministram aulas nessas disciplinas: 

“Olhe eu tento passar na universidade porque na prática isso não acontece. A 

gente [...] tenta puxar eles para vivenciar isso [...] quando a gente faz um 

diagnóstico do serviço a gente tenta melhorar alguma coisa dentro da 

estratégia eu sempre digo pra meus alunos que a gente não consegue fazer o 

diagnóstico só com médico e enfermeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico 

com a as pessoas que compõe a equipe. E a gente percebe eles um pouco 

alheios, sabe?”Docente_5_Enfermeiro_IES2 

“Eu passava mais, confesso, assim, na época que eu dei mais saúde da 

família. Mas tudo isso é por deficiência da própria universidade de não 

colocar, por exemplo, meios de a gente levar o também o aluno [para a saúde 

da família] mesmo nessa disciplina.”Docente 14_ Médico_IES 1 

“Na ponta, como é que eu faço? Tem o componente teórico que a gente faz 

na sala de aula, acontece de uma forma muito superficial, ao meu ver, em que 

eu trago convidados para falar sobre determinados tema[...]E na ponta como 

é o trabalho deles, eu divido em seis grupos, cada um vai pra um bairro, uma 

unidade de saúde da família, e eles vão desempenhar projetos de intervenção 

que eles bolem lá.”Docente_15_Médico_IES1 

 

                                                             
4 Núcleo Temático - Corresponde a um componente curricular existente em todas as matrizes dos cursos 
de graduação da UNIVASF, que tem como meta levar o estudante a atuar sobre uma situação/problema 
concreto da sociedade.  
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Em todos os tipos de abordagens da interdisciplinaridade na prática dos docentes 

não se observa haver de fato uma prática que some conhecimentos em direção à 

construção de projetos com finalidades comuns e que produzam um saber ampliado 

gerando enriquecimento em todas as partes envolvidas pela de troca de experiências. 

Mesmo entre os docentes que buscam levar os alunos para atividades práticas não se 

observa integração de conhecimentos, apenas o acompanhamento pelo estudante de 

procedimentos externos à sua competência, ou um contato pouco efetivo. É importante 

relatar, ainda, que nas abordagens envolvendo essas práticas, foi recorrente falas no 

discurso relatando haver resistência dos profissionais da Estratégia diante da 

possibilidade de integração com discentes de outras áreas profissionais, e dificuldade 

dos próprios estudantes em buscar estes profissionais, ficando a cargo do docente 

incentivar. 

Um questionamento que surge a partir desta categoria reside na pergunta “seriam 

estas práticas suficientes para sensibilizar o estudante ao trabalho interdisciplinar para 

atuação na atenção primária?”. 

 

 5.2.3. Categoria – Dificuldades para o desenvolvimento de ações 

interdisciplinares 

 

A terceira categoria trata de elucidar os principais problemas para o 

desenvolvimento de ações de interdisciplinaridade no ensino. Dos discursos, emergiram 

quatro motivos principais que, no entendimento dos docentes, se interpõem entre a 

formação inicial e o desenvolvimento da interdisciplinaridade. Foram eles: as 

dificuldades relacionadas ao currículo, a formação do próprio docente, dificuldades de 

comunicação e interação entre os docentes e a dificuldade de aceitação do curso 

enquanto pertencente ao campo da saúde. Os mesmos são discutidos nas subcategorias 

abaixo: 

 

 5.2.3.1.  Subcategoria - Dificuldades relacionadas ao currículo 

 

A construção do projeto pedagógico direcionada para atender a necessidade de 

cada graduação, com o intuito de alcançar os objetivos previstos no perfil dos egressos e 

do próprio curso, foi apontada como um fator que, embora seja necessário, limita a 
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integração entre cursos distintos. Na concepção dos docentes a estrutura curricular 

oferta poucos espaços para integração entre os cursos (Quadro 07). 

 

Quadro 07 - Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da subcategoria 

“Dificuldades relacionadas ao currículo” 

 

Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso 

Docente 5 

Enfermeiro 

IES 2 

 

É importante que isso [ausência de interdisciplinaridade] seja 

trabalhado, que isso seja modificado a nível de universidade, mas 

a gente sabe que os PPCs são totalmente diferentes. Cada um faz 

o seu, do seu jeito, do jeito do seu colegiado... da cabeça do seu 

colegiado 

 

Docente 15 

Médico 

IES 1 

 

Isso... Total. A gente não tem. A gente tem na realidade alguns 

espaços que são que são os núcleos que, em tese, são os espaços 

de integração. Mas o que é que acontece, há muito pouco disso 

aqui, na realidade. A gente tem um currículo de medicina que é 

quase que praticamente fechado [...] quase tudo é feito dessa 

forma separada 

 

Docente 9 

Educador físico 

IES 1 

 

No ultimo semestre eu tentei com uma professora de 

antropologia. Porque eu tava conversando com eles sobre 

desmistificar o corpo máquina. E ela tava trabalhando isso 

também, e a gente não conseguiu fazer esse diálogo naquele 

semestre porque cada dia a gente tem uma disciplina e aí fica 

complicado de fazer trabalho nessa direção. Então, pelo que eu 

lembro, cada professor dá a sua disciplina, mas as vezes a gente 

acaba repetindo o que o outro fala. 

Docente 8 

Psicólogo 

IES 1 

Eu acho que, ainda, no curso de psicologia a gente não tem uma, 

de maneira geral, um olhar voltado pro SUS. Eu acho que a gente 

ainda tá muito ligado as nossas matrizes curriculares. E eu acho 

que essa interdisciplinaridade ela ainda não consegue ocorrer 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Diante dos poucos, ou ausentes, espaços na estrutura curricular destinado a 

integração dos cursos, as ações interdisciplinares irão requerer uma quantidade maior de 

agentes dispostos a programar e desenvolvê-las. Principalmente porque, mediante essa 

ausência, estas atividades, geralmente, são elaboradas como propostas adicionais as já 

existentes nos conteúdos programáticos que devem ser seguidos. Por outro lado, a 
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construção conjunta de conteúdos programáticos no início dos semestres letivos 

também se constitui um ato que requer atitudes de cooperação mútua entre os atores 

envolvidos no processo do ensino.  

O ensino superior brasileiro tem sido marcado por uma concepção conservadora, 

ancorado nos moldes do paradigma técnico – linear5, proposto por Bobbit em 1918 e 

consolidado por Ralph Tyler em 1948 (MELO, 2003). Nesse paradigma o currículo é 

elaborado como plano, como uma prescrição que deve ser seguida para que os objetivos 

pré-estabelecidos sejam alcançados (MELO, 2003). Esse enfoque curricular tem como 

consequências a falta de integração entre as disciplinas, lógica linear, subordinação aos 

programas das culturas dominantes, afastamento dos problemas imediatos do contexto 

sócio-ambiental e pequena participação dos estudantes no processo ensino-

aprendizagem (KELLER-FRANCO; KUNTZE; COSTA, 2012). Trata-se, assim, de um 

modelo que favorece a construção linear de conhecimento, a disciplinarização, 

especialização e hiperespecialização (CAVALCANTI; CARVALHO, 2010).  

As teorias curriculares resultam do tipo de conhecimento considerado importante 

a partir do perfil de profissionais que se pretende formar e da sociedade que se deseja 

construir (KELLER-FRANCO; KUNTZE; COSTA, 2012). Para Morin (2003) a 

sociedade tem se construído mediante um processo inverso entre conhecimento e 

realidade, no qual problemas e situações se apresentam cada vez mais complexas e 

globais, enquanto os saberes estão cada vez mais desunidos divididos e 

compartimentalizados. A diversidade de saberes que demanda a atuação no campo da 

saúde, contudo, sugere a emersão de novos paradigmas para a formação, capazes de 

romper as barreiras construídas por uma concepção mecanicista e incentivar o 

surgimento de propostas que favoreçam abordagem integrada e global do conhecimento 

(KELLER-FRANCO; KUNTZE; COSTA, 2012).  

A interdisciplinaridade nesse processo de ensino-aprendizagem se apresenta 

como um movimento de resposta frente aos problemas relativos à concepção 

fragmentária do ser humano, substituindo-a por um olhar unitário construído mediante 

ajuda mútua e reciprocidade (SOUZA; BASTOS, 2016). A forte tradição positivista no 

tratamento de problemas de saúde e a relação do saber-poder disciplinar, aprisionam o 

conhecimento em compartimentos, sustentam a hierarquização profissional, e produzem 

                                                             
5 Ao longo do tempo, três modelos de montagem de currículos formaram-se, decorrentes de diferentes 
teorias de currículo, são os paradigmas curriculares: paradigma técnico-linear, circular-consensual e o 
dinâmico-dialógico.  
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outras atitudes que confluem na reprodução de uma prática de saúde 

compartimentalizada (CAVALCANTI; CARVALHO, 2010; FIGUEIREDO; 

CAMPOS, 2014).  

Ainda nesta categoria, foi possível observar entre os docentes de cursos 

relacionados ao NASF, um discurso que revela insatisfação com a quantidade de 

disciplinas que oferecem contato do estudante com o a atenção primária em saúde.  

Para Cavalcanti e Carvalho (2010), são diversas as dificuldades para o trabalho 

numa perspectiva integradora de vários saberes, destacando-se dentre eles a forte 

vertente de formação clinica pautada nas ciências biomédicas que deslocam as 

abordagens sociais para a periferia. Um outro fator de influência sobre esse cenário diz 

respeito a uma formação predominantemente baseada no conhecimento segmentado, 

que pouco dispõe de disciplinas que possam oferecer um mínimo de conhecimento 

sobre atenção primária à saúde, o SUS e os equipamentos de assistência à saúde 

(AZEVEDO; TATMASU; RIBEIRO, 2011).  

As dificuldades não se limitam apenas ao campo epistemológico, mas em vencer 

as barreiras que historicamente vem privilegiando uma determinada maneira de formar 

recursos humanos, moldado a luz das concepções médicas (CAVALCANTI; 

CARVALHO, 2010, AZEVEDO; TATMASU; RIBEIRO, 2011). Reside nestas 

características à tendência a formar profissionais com capacidade reduzida de reflexão 

crítica, que tendem a não ter perspectiva ampliada de saúde, não pensar a cerca da 

qualidade de vida da população como uma das prioridades do processo saúde-doença e 

apresentando conhecimento limitado para trabalhar em acordo com os princípios e 

diretrizes do SUS (AZEVEDO; TATMASU; RIBEIRO, 2011).  

Na concepção destacada pelos docentes parte-se do pressuposto que quanto mais 

espaços de exposição os alunos forem submetidos, maiores as chances de sensibilizá-los 

à vivência da interdisciplinaridade. Entretanto deve-se considerar que a efetividade do 

conteúdo exposto sobrepõe à quantidade. Desta maneira um estudante que seja 

sensibilizado em uma determinada atividade pode apresentar maior facilidade de atuar 

interdisciplinarmente do que outro que tenha participado de maior quantidade de 

atividades, entretanto, sem que estas tenham se apresentado significativas para ele. 

Neste sentido as experiências de articulação entre a universidade e os serviços de saúde 

tem primordial papel em proporcionar experiências relevantes ao aluno no processo de 

ensino-aprendizagem (SCARCELILI; JUNQUEIRA, 2011). 
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 5.2.3.2.  Subcategoria - Formação do docente 

 

Uma das dificuldades apontadas para colocar em prática o processo 

interdisciplinar consistiu no fato do corpo docente que gerencia esse processo não ter 

tido uma formação interdisciplinar como ilustrado no Quadro 08. A exceção nesta 

categoria encontrou-se relacionada aos professores dos cursos de enfermagem, do quais 

dois afirmaram que a formação inicial recebida por eles foi capaz de sensibilizá-los para 

atuar em ações interdisciplinares na estratégia de saúde da família. No discurso dos 

demais docentes de enfermagem não foi possível reconhecer citações referentes à sua 

própria formação. 

 

Quadro – 08 - “Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da 

subcategoria formação do docente”. 

 

Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso 

Docente 7 

Farmacêutico 

IES 1 

 

Eu vim de uma graduação de farmácia, é... ainda 

caracterizada pelo tecnicismo. A farmácia vive uma crise de 

identidade nos últimos anos, aí a universidade onde eu 

formei tinha um lob muito grande pra análises clínicas e 

atividades técnicas do farmacêutico. Eu aí quando eu me 

formei, eu não tinha uma certa afinidade aos trabalhos de 

rotina do laboratório, então eu busquei me especializar nas 

áreas de saúde pública, saúde coletiva 

 

Docente 8 

Psicólogo 

IES 1 

Mas a gente tem que pensar que os professores eles forma 

formados em um outro modelo, o modelo disciplinar. Então 

ainda é muito difícil, eu tô dizendo por mim. Eu, eu me 

formei aqui com essa coisa da disciplina e tal (...) eu estudei 

a fundo, porque eu me dediquei a esse olhar mais ampliado, 

mas via de regra não é isso que acontece. 

 

Docente 9 

Educador físico 

IES 1 

 

Na minha formação eu não vi nada de SUS não 

 

Docente 11 

Nutricionista 

IES 2 

 

 

Minha formação foi todas as disciplinas... seis... sete... 

disciplinas por período mas, eu acho que no estágio a gente 

consegue viver essa interdisciplinaridade mais sabe. Mas não 

vou dizer que foi uma questão interdisciplinar não. 
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Quadro – 08 - Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da 

subcategoria formação do docente (Continuação) 

 
Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso 

Docente 12 

Veterinário 

IES 1 

 

Olhando de uma forma geral, eu ainda sinto que a gente 

ainda precisa, ainda falta, a gente ainda tem muito o que 

evoluir em interdisciplinaridade. Falta evoluir na formação 

das pessoas, por exemplo, hoje quem é professor é formado 

pelo método tradicional. 

 

 

Docente 13 

Fisioterapeuta 

IES 2 

 

Eu não tive essa bagagem de faculdade então assim, pra mim 

foi difícil. Quando eu comecei a trabalhar, quando comecei a 

estudar, a me aprofundar foi que eu comecei a ter uma visão 

mais ampla. 

Docente 14 

Médico 

IES 1 

 

Minha formação acadêmica, acredito que alguns professores 

passavam. Mas, assim, deixa muito a desejar o curso de 

medicina 

 

Docente 15 

Médico 

 IES 1 

 

Não é fácil trabalhar isso, dentro da medicina, porque a gente 

passa o curso todo sem viver isso (...) Eu passei, não por 

conta do meu currículo, mas por conta da militância na 

minha graduação. Ah! Porque é  importante...só que aí de 

repente você se forma e é jogado no mundo, sabe que é 

importante, mas não passou por experiência com isso de 

maneira nenhuma então você não sabe fazer 

 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

O movimento interdisciplinar surgiu como uma crítica ao paradigma técnico 

racionalista das últimas décadas. A visão fragmentada é hoje substituída pela visão 

generalista e que faz o saber de uma área se articular com o saber de outra área. Parte 

dos atuais docentes foram formados com um ensino que se preocupava em restringir o 

conhecimento a uma área especifica (ALMEIDA, 2012). 

Diante da importância conferida pelos docentes à interdisciplinaridade descrita 

na primeira categoria deste capítulo percebe-se um movimento inicial de compensação 

que pode pautar a prática desses  docentes  em busca de mais espaços que favoreçam a 

interdisciplinaridade no período de formação inicial de seus alunos. Contudo, 

reconhece-se aqui que este não consiste num pensamento unânime, são frequentes na 

literatura relatos a respeito da reprodução das experiências anteriores dos docentes sobre 

a formação inicial em moldes disciplinares (VILELA; MENDES, 2002, BATISTA, 

2005, MORETI-PIRES; BUENO, 2009).  

Esses resultados mostram a necessidade de fortificar atividades de educação 

continuada e permanente, para os docentes, com ênfase no processo interdisciplinar. 
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Assim, os professores poderão ser qualificados para gerir o ensino pautado na 

interdisciplinaridade.  

Na concepção de Canever et al (2015), baseados na filosofia freiriana, para que 

ocorram mudanças de paradigmas nos moldes de ensino, é necessário antes uma 

modificação nos pensamentos e ideias dos docentes. Esses autores chamam atenção para 

o fato de os educadores se configurarem como formadores e transformadores de 

opinião, sendo seus valores e crenças, por diversas vezes, um espelho para os discentes, 

influenciando a forma como esses profissionais de saúde irão atuar posteriormente em 

sua prática. 

Para Fazenda (1979) “a introdução da interdisciplinaridade implica, 

simultaneamente, uma transformação profunda da Pedagogia e um novo tipo de 

formação de professores, caracterizando-se esta por uma mudança na atitude e na 

relação entre quem ensina e quem aprende”. 

 

 5.2.3.3.  Subcategoria - Dificuldade de interação entre os docentes 

 

Na perspectiva dos docentes participantes deste estudo entre os entraves para as 

ações interdisciplinares na academia encontram-se certa ausência de esforço comum 

entre as partes, dificuldade de diálogo e, a posição dos próprios docentes que ainda 

tomam para si uma postura de posse sobre o conteúdo das disciplinas confluindo em 

resistência para partilhar de uma produção conjunta de conhecimento como pode ser 

evidenciado nos trechos transcritos abaixo: 

 

“Eu acho que é falha de todo mundo. Fica todo mundo assim no seu mundo, 

né? Todo mundo no seu cantinho e não consegue fazer essa integração.” 

Docente 4_ Enfermeiro_ IES 1 

“A gente não consegue fazer isso [integrar as disciplinas]. Não consegue 

porque a gente tem dificuldade mesmo de pensar isso pro nosso trabalho. 

Como é que a gente vai fazer? Os professores, eu acho que ainda estão muito 

ligados a “o que é que da minha disciplina” e não de uma interligação entre 

as disciplinas.” Docente 8_ Psicólogo_ IES 1 

“As vezes eu tenho que me articular com os professores de saúde coletiva de 

outro colegiado mas assim...é difícil é aquela questão... cada um acha que já 

tem suas responsabilidades e que não tem tempo, né? A história é essa.” 

Docente 13_ Fisioterapeuta_IES 2 
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As atividades interdisciplinares requerem horizontalização de saberes, troca de 

conhecimentos, disposição em ouvir e proatividade. Ações dessa natureza demandam 

posturas de cooperação que facilitem a integração, principalmente, por serem resultado 

da fusão de campos de conhecimento distintos que possuem cada um, um olhar e saber 

próprios. 

A ação pautada na interdisciplinaridade pressupõe o envolvimento pessoal de 

cada indivíduo. Na concepção de Fazenda (1979) “cada pessoa engajada nesse processo 

será não o aprendiz, mas, na medida em que familiarizar-se com as técnicas e quesitos 

básicos, o criador de novas estruturas, novos conteúdos e novos métodos; será motor de 

transformação”. 

Em estudo acerca das dificuldades para a implantação de práticas 

interdisciplinares em escolas estaduais os autores revelaram que entre os docentes as 

principais dificuldades elencadas envolviam falta de tempo para se reunir com os 

demais docentes, necessidade de tempo de dedicação à leitura, a falta de conhecimento 

em relação aos conteúdos de outras disciplinas, as dificuldades de relacionamento com a 

administração escolar e ausência de coordenação pedagógica entre as ações docentes, 

além do desinteresse e indisciplina dos alunos (AUGUSTO; CALDEIRA, 2007). 

Velloso e colaboradores (2016), em pesquisa com docentes revelaram que dos 

32 professores que responderam a pesquisa, 09 participavam de algum projeto 

interdisciplinar. Os autores colocam que, embora participação nestas atividades fosse 

considerada enriquecedora pelos docentes, um dos temas de maior destaque foi a 

necessidade de disposição e cooperação inerentes ao processo. Gattás (2005) numa 

pesquisa, também envolvendo a percepção de docentes sobre atividades 

interdisciplinares ressalta, como padrões necessários para a vivência de um projeto 

interdisciplinar, a importância relacionada à disponibilidade interna para vivenciar essa 

situação, estar aberto para o novo (novos conhecimentos e desafios), saber dividir 

saberes e poderes, estabelecer e aceitar relações não hierárquicas e respeitar o outro. 

Um outro aspecto que emergiu na pesquisa de Gattás (2005), também diz 

respeito ao processo interdisciplinar ser considerado mais vivencial do que teórico. Para 

que a ação interdisciplinar se torne parte do cotidiano na docência é necessário, antes de 

tudo, o entendimento de que este é um recurso pedagógico que permite a superação da 

fragmentação do conhecimento, e estar disposto a buscar construí-lo. 

Na presente pesquisa, o discurso apresentado pelos docentes não apenas revela 

uma postura de distanciamento da vivência da interdisciplinaridade como também não 
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evidencia indícios de iniciativa da maioria dos docentes no sentido de buscar estabelecê-

la. Embora, todos os participantes, em seu discurso inicial, tenham descrito tanto a 

importância da interdisciplinaridade para o trabalho nas equipes de saúde da família 

bem como o papel da academia na construção desse processo. 

Uma exceção a esta postura pode ser observada nos relatos dos docentes que 

atuam em programas de residência referindo-se a integração entre os mesmos conforme 

observado a partir do discurso do enfermeiro 1: 

 

“Estamos discutindo o tempo inteiro como a gente vai integrar as duas 

residências, e a gente não tem conseguido ainda encontrar essa receita, de 

fazer essa integração de duas residências que trabalham vizinhas. Inclusive 

eles já até falaram do interesse de a gente trabalhar mais junto e tudo, mas até 

agora a gente não conseguiu fazer nada juntos, nunca trabalhamos em nada 

juntos, né? Talvez esteja faltando um pouquinho mais de esforço né... 

talvez...” Docente 1_Enfermeiro_IES_1 

 

Nos relatos é possível observar que, embora o diálogo venha ocorrendo, a 

efetivação no campo sensível que transpõe a zona de conforto ainda não tem sido 

concretizada.  

 

 5.2.3.4. Subcategoria - Dificuldade de aceitação como profissão da saúde 

 

Outra categoria que emergiu relacionada, ainda que indiretamente, a 

interdisciplinaridade diz respeito aos docentes dos cursos de medicina veterinária e 

educação física. Estes consideram que, a deficiência de conteúdos ministrados em sala 

de aula e os poucos espaços de inserção desses profissionais na saúde pública se 

justificam pelo fato de ser recente a incorporação dessas profissões na atenção primária. 

Como consequência, na busca pela interdisciplinaridade, essa situação acaba se 

impondo como uma barreira a ser transposta. 

Para esses docentes, ainda existem tanto barreiras internas – como o 

reconhecimento do próprio papel no campo da saúde pública – quanto externas que se 

traduzem, principalmente, na busca de reconhecimento dessas profissões enquanto 

pertencentes ao ‘campo da saúde’ pelos demais cursos. Como pode ser observado nos 

trechos abaixo: 

 

“Não faz muito tempo que o profissional de educação física começou a 

adentrar no posto de saúde, no hospital. Então ainda é um pouco 

novo. As vezes é difícil de ver aonde a gente se encaixa nesse 

universo, né?” Docente 9_ Educador Físico_ IES 1 
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“Eu acho que não percebeu, e nem o educador físico ainda percebeu. 

São poucos, é como eu te comentei. É muito recente, a gente fala que 

existe, mas as pessoas não sabem como “é que eu me encaixo nesse 

contexto”. É promovendo só atividades de exercício físico? E no 

hospital? Será que é só isso mesmo? Então, eu acho que ainda é 

complicado pro educador físico se inserir porque nem ele ainda sabe 

ao certo qual é o papel dele lá dentro” Docente 9_ Educador Físico_ 

IES 1 

 

“Eita! (risos) eu acho que hoje nós estamos num outro patamar. Eu já 

tive que brigar muito [...] porque, assim, medicina veterinária tá lá, 

reconhecida pelo Conselho Nacional de saúde como uma das 

quatorze profissões de saúde [...] mas, como também somos 

profissionais das ciências biológicas e das ciências agrárias [...] o 

MEC enxerga a medicina veterinária muito mais das ciências agrárias 

do que da ciência da saúde, não é verdade? Então assim, muitas 

situações, a gente teve que brigar muito pra que a gente fosse 

considerado. Então eu já fui diversas vezes já fui brigar pra deixar 

claro que também somos da área de saúde.” Docente 12_ 

Veterinário_ IES 1 

 

A relevância das práticas corporais e atividades físicas na saúde tem ganhado 

destaque mediante as comprovações dos benefícios advindos da pratica regular desse 

tipo de atividade (COLBERG; GRIECO; SOMMA, 2014, SERINOLLI; EL-

MAFARJEH, 2015). A Politica Nacional de Promoção da Saúde reforça a importância 

dessas práticas considerando o atual quadro epidemiológico brasileiro em relação às 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e seus fatores de risco, dentre eles a 

inatividade física (BRASIL, 2015). 

A inserção do profissional de educação física em equipes do núcleo de apoio à 

saúde da família embora seja, ainda relativamente pequeno6, é relevante e necessário 

(SANTOS; BENEDETTI, 2012). A dificuldade de fortalecer a importância da atuação 

do profissional de educação física no SUS pode estar relacionada com o quantitativo 

limitado de espaços de exposição sobre este campo de trabalho durante a formação, 

                                                             
6 O estudo “Cenário de implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família e a inserção do profissional 

de Educação Física” realizado por Santos e Benedetti, objetivando caracterizar a implantação do Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família (NASF) e analisar a inserção do Profissional de Educação Física, no Brasil 

revelou que a Educação Física esta inserida em 49,2% das equipes de NASF, contudo o coeficiente de 

profissional por população coberta pela SF foi aproximadamente 1 para 100.000 pessoas. As conclusões 

do estudo apontaram para a necessidade de investimento politico e acadêmico para definição de 

estratégias coletivas que contribuam para a consolidação do NASF e integração do profissional de 

Educação Física na rede de assistência publica em saúde. 
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como demonstrado na discussão acerca das disciplinas com abordagem em Saúde da 

Família e Atenção Primária em Saúde, deste estudo. 

Rodrigues e seus colaboradores (2015), ao concordar com os dados encontrados 

nesta pesquisa levantam, ainda outro questionamento a respeito da atuação do 

profissional educador físico em núcleos de apoio à saúde da família. Segundo achados 

desses autores, os principais indicadores utilizados para analisar a efetividade das ações 

de educação física foram os resultados do índice de massa corporal e os níveis da 

pressão arterial. Tais dados sugerem embasamento no paradigma de atendimento 

individual, objetivando a avaliação direcionada à prescrição de exercícios físicos 

(RODRIGUES et al., 2015).  

Um estudo publicado por Santos e Beneditti (2012) também apresenta resultados 

semelhantes. Para estes pesquisadores um olhar holístico dos indivíduos requer ações 

que remetam a um cuidado ampliado como questionários para avaliar os níveis de 

saúde, qualidade de vida, prática de atividade física em diferentes domínios e outras 

variáveis que possam ser importantes, como a autoeficácia e o apoio social, 

necessitando para isso, de ações interdisciplinares.   

A partir da pesquisa realizada por Rodrigues et al (2015) foi possível observar, 

também, a deficiência a respeito das práticas interdisciplinares. Os resultados 

demonstraram que embora os profissionais de educação física afirmassem participar de 

relações interdisciplinares no NASF as mesmas tratavam-se de ações de caráter 

multidisciplinar (sem evidências de trocas de conhecimentos entre os profissionais). 

Outro dado ressaltado na pesquisa de Rodrigues diz respeito a escassez de estudos em 

âmbito nacional que busquem investigar o trabalho intersetorial e interdisciplinar 

relacionado a profissionais de educação física (ROGRIGUES, et al, 2015). 

De forma semelhante ao quadro acima exposto relativo à educação física, o 

reconhecimento do profissional médico veterinário em vertentes da Saúde Pública 

também apresenta reflexos históricos. O seminário Educação em Medicina Veterinária 

na América Latina realizado em 1972 pela Organização Panamericana da Saúde já 

apresentava como recomendações a ampliação da participação do médico veterinário 

em equipes de saúde (PFUETZENREITER; ZYLBERSZTAJN, 2008). De acordo com 

o Código Brasileiro de Ocupações a medicina veterinária encontra-se classificada no 

grupo de profissionais da medicina, saúde e afins sob o código 2233-05 (BRASIL, 

2010). Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais os conteúdos essenciais em 

cursos de graduação em medicina veterinária devem contemplar os conteúdos relativos 
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às área de ciências biológicas e da saúde; ciências humanas e sociais; ciências da 

medicina veterinária; zootecnia e produção animal; inspeção e tecnologia dos produtos 

de origem animal; clínica veterinária e medicina veterinária preventiva e saúde pública. 

Pfuetzenreiter, Zylbersztajn (2008) concluem, a partir da comparação entre 

estudantes do primeiro e último ano, que o campo da medicina veterinária preventiva e 

saúde pública não têm sido muito privilegiados durante o curso. Esta estrutura resulta, 

então, em uma graduação mais voltada à clínica curativa individual. Desta forma, os 

estudantes, que já ingressam no curso com um maior foco e expectativa relacionado à 

medicina curativa tem este aspecto reforçado ao longo de sua formação.  

Ainda na mesma pesquisa foi possível observar que dentre os alunos do ultimo 

ano predominava o sentimento de que embora a função do médico veterinário fosse 

primordial na saúde pública, a maioria considerava insuficiente o conhecimento de 

outras profissões a respeito desse papel. Consideravam, também, ser necessário ampliar 

a participação do médico veterinário em equipes de saúde na busca de alcançar o 

objetivo da profissão, que é o bem estar humano. 

Pode-se perceber, que os questionamentos ressaltados neste estudo dos docentes 

das áreas de medicina veterinária e educação física são pertinentes e semelhantes a 

realidade encontrada em outros locais de ensino no país. Fazendo emergir a necessidade 

de reflexão a respeito da criação de espaços de reflexão em busca de maior 

reconhecimento dos cursos enquanto formadores de profissionais aptos a comporem 

equipes de saúde bem como ação na conquista desses espaços.  

 

5.2.4. Categoria - Facilitadores para o desenvolvimento de ações interdisciplinares 

na formação 

 

A quarta categoria aponta os principais eventos desenvolvidos atualmente nas 

Universidades que são descritos como facilitadores para execução de ações no processo 

interdisciplinar no ensino. O Quadro 09 apresenta a frequência absoluta da citação dos 

facilitadores pelos docentes.  
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Quadro - 09 - Número absoluto de repetições dos fatores que facilitam a 

interdisciplinaridade na concepção dos docentes 

Fatores Facilitadores Nª absoluto de repetições 

por segmentos codificados 

Núcleo Temático 6 

Residência em Saúde 2 

Metodologias ativas 4 

Pet-Saúde 8 

Projetos de extensão 4 

Criação de espaços de discussões e fóruns 2 

Estágios supervisionados 1 

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

O programa PET – Saúde foi o recurso facilitador que mais emergiu no discurso 

dos docentes, seguido dos núcleos temáticos, uso de metodologias ativas e projetos de 

extensão. As residências em saúde, criação de espaços de exposição (como discussões e 

fóruns) e os estágios supervisionados em saúde pública, também surgiram nas falas, 

embora, em menor frequência de repetições. Os dados acima descritos corroboram com 

a literatura ao apresentar essas estratégias como promotoras de mudanças na formação 

inicial em saúde através da aproximação entre instituições formadoras e serviços. O 

objetivo dessa integração consiste em articular conhecimentos adquiridos na formação 

acadêmica - por vezes desarticulados e fragmentados - com os princípios e diretrizes 

que pautam o cuidado em atenção primária (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). 

Na busca de reorientar as políticas indutoras de formação em saúde no Brasil, e 

preencher uma lacuna deixada pelo modelo de formação biomédico, desde o ano de 

2001 que os ministérios da Saúde e Educação têm lançado programas e formulado 

propostas, a exemplo do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde para os Cursos de Medicina – Promed, Programa Nacional de Reorientação 

da Formação em Saúde – Pró-Saúde e Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde – PET-Saúde (MORAES; COSTA, 2016). Tais programas apresentam ações 

complementares às DCN, visando formar estudantes e/ou profissionais de saúde dentro 

da parceria e da integração entre ensino-serviço-comunidade, associando-os às 

pesquisas voltadas às necessidades da atenção primária (SOBRINHO et al., 2011, 

MORAES; COSTA, 2016) 
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O PET-Saúde, regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de 

março de 2010, incentiva a formação de grupos de aprendizagem tutorial através da 

iniciação ao trabalho multiprofissional interdisciplinar dos estudantes de cursos de 

graduação na área da saúde (BRASIL, 2010, SOBRINHO et al., 2011). Esse programa  

tem como fio condutor a integração ensino-serviço-comunidade (BRASIL, 2010).  

São diversas as experiências que ressaltam o sucesso do programa PET-Saúde 

em relação a ser capaz de proporcionar integração entre diferentes graduações gerando 

aprendizado, sensibilização para a interdisciplinaridade e crescimento recíproco 

(CALDAS et al., 2012, SOBRINHO et al., 2011, MORAIS et al., 2012, LEITE et al., 

2012). Adquirir novos aprendizados durante o processo acadêmico através de 

estratégias como o PET capacita o futuro profissional para o trabalho interdisciplinar e 

transdisciplinar, refletindo sobre a sua atuação após a inserção no mercado de trabalho 

(SOBRINHO et al., 2011).  

Contudo, apesar desse potencial observa-se que este programa não consegue 

atingir a maioria da comunidade acadêmica, em função de sua própria finalidade, uma 

vez que a quantidade de estudantes participantes do programa é limitada. Assim, 

embora na concepção dos docentes participantes desta pesquisa o PET seja uma das 

mais eficazes formas de promover a interdisciplinaridade durante a formação, ainda se 

faz necessário a conquista de outros espaços que favoreçam a sensibilização de todos os 

estudantes a respeito da temática. 

Outro agente apontado como facilitador do trabalho interdisciplinar foram os 

núcleos temáticos. Esses, fazem parte da composição das propostas pedagógicas da IES 

1. Segundo a RESOLUÇÃO Nº 01/2014 da Universidade Federal do Vale Do São 

Francisco dessa Universidade “as atividades do Núcleo Temático são de caráter 

eminentemente prático e visam o estudo, a pesquisa e a aplicação integrada do 

conhecimento científico no encaminhamento e resolução de problemáticas 

socioeconômicas, ambientais, culturais, tecnológicas e outras” (UNIVASF, 2014). Para 

boa parte dos professores os núcleos temáticos surgem como um dos facilitadores, pois 

integram vários agentes do ensino, em especial professores, comunidade e alunos de 

diversos cursos.  

Foram observadas quatro falas que apontavam o ensino a partir de metodologias 

ativas como uma atividade que incentiva a interdisciplinaridade. As metodologias ativas 

buscam articulação com a realidade social favorecendo o olhar interdisciplinar por 

considerar situações e não mais problemas isolados. O desenvolvimento do SUS, por 
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sua vez, depende da formação de profissionais com competências técnicas, mas também 

ético-políticas e relacionais; com capacidade crítica e sensibilidade para pensar as 

questões da vida e da sociedade, e para atuarem em contextos de incerteza e 

complexidade. Para alcançar tais pressupostos é necessário que a formação busque a 

fusão entre teoria e prática, estudo e intervenção, a partir das experiências e problemas 

concretos com a finalidade de desenvolver capacidade de reflexão e ação dos sujeitos 

(FIGUEIREDO; CAMPOS 2014).  

A adoção de metodologias ativas, contudo, requer certo esforço em direção a 

mudança, pois implica em enfrentamento de múltiplos desafios que englobam questões 

estruturais (reorganização acadêmica, curricular e administrativa), pedagógicas, 

resistência de docentes em modificar suas práticas de ensino e dos alunos em 

compreender um novo formato onde são estingados a refletir criticamente a partir de 

situações (WALL; PRADO; CATARRO, 2008, MESQUITA; MENESES; RAMOS, 

2016).  

Os projetos de extensão, de forma semelhante as metodologias ativas, também 

foram citados por quatro docentes como potencializadores da interdisciplinaridade na 

formação inicial. A participação em projetos de extensão favorece a formação de 

profissionais com atitude, capazes de enfrentar problemas e buscar soluções inovadoras. 

Favorece, também, a sensibilização para as atividades profissionais da área além de 

promover envolvimento do estudante com problemas concretos, incentivando-o a 

refletir com autonomia. A medida que esse processo ocorre os estudantes são 

incentivados a buscar outros conhecimentos que não apenas os restritos a sua própria 

formação (MARTINS; FIGUEIREDO, 2015). Contudo a participação nos projetos de 

extensão, assim como no PET- saúde, atinge quantitativo limitado de alunos. 

Um docente do curso de nutrição apontou o estágio supervisionado como 

importante facilitador. Deve-se considerar que a realização desse estágio proporciona a 

todos os alunos a vivência em uma determinada área. Mesmo discentes que não tenham 

se identificado com as disciplinas do campo de saúde primária ao longo do curso, 

vivenciam a atuação nesse setor uma vez que esse tipo de estágio tem caráter de 

disciplina, sendo obrigatório para todos os alunos. Cabe enfatizar que o estágio 

supervisionado em atenção primária é ofertado apenas nos cursos de enfermagem (IES 1 

e 2), medicina e nutrição.  

A residência em saúde da família e comunidade, também representada no 

Quadro 09, apresenta-se como uma alternativa para promover mudança da prática 



79 
 

assistencial em saúde, capaz de favorecer o trabalho em equipe, as trocas efetivas de 

saberes e práticas e a construção para uma nova realidade de saúde para a população 

(NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2010). A interdisciplinaridade neste formato é facilitado 

pela proposta do programa que reúne equipes compostas por diversos profissionais 

atuando em um determinado território em conjunto. Entretanto, ressalta-se aqui, que a 

efetivação dessa interdisciplinaridade ocorre apenas mediante a iniciativa dos 

participantes das equipes. A formação inicial dos profissionais baseados na atuação de 

seus próprios núcleos de formação acaba por se impor como uma barreira no cotidiano 

das ações da residência uma vez que os mesmos não foram sensibilizados durante a 

formação inicial para o trabalho interdisciplinar.  

É importante ressaltar, aqui, que, com exceção dos núcleos temáticos e estágio 

supervisionado em atenção primária (que ocorre em apenas quatro cursos), os docentes 

apontam como facilitadores no processo interdisciplinar, atividades e programas 

pontuais, esses dados mostram que a busca pela interdisciplinaridade nas instituições de 

ensino estudadas, vem ocorrendo a partir de atividades isoladas e, por vezes, destinadas 

a um número limitado de estudantes (ex.: PET-saúde e Extensão).  

Considerando a proposta da interdisciplinaridade, enquanto estabelecer ligações 

de complementaridade, convergência, interconexões e passagens entre os 

conhecimentos, as matrizes curriculares devem ser reorganizadas de forma a facilitar o 

desenvolvimento dos conteúdos, numa perspectiva de interdisciplinaridade e 

contextualização (FORTES, 2009). 

Por outro ângulo, se tais espaços tem sido considerados pelos docentes como 

facilitadores na sensibilização aos alunos do trabalho interdisciplinar, estes devem ser 

incentivados e, sempre que possível, ampliados para atingir um máximo de estudantes 

possível. 

 

5.2.5. Categoria - Formação universitária no papel de qualificar o profissional 

para o trabalho de forma interdisciplinar na Estratégia de Saúde da Família 

 

Quando questionados se a universidade tem cumprido o papel de formar 

profissionais sensíveis para trabalhar interdisciplinarmente dentro das equipes de saúde 

da família foi possível perceber três vertentes de pensamento (Quadro 10). 
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Quadro – 10 Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da formação 

universitária para sensibilizar sobre o trabalho interdisciplinar 

 

Participante da Pesquisa Trecho extraído do discurso 

Docente 9 
Educador físico 
 IES 1 
 
 
 

Não. Na educação física eu não consigo enxergar isso aí, não 
consigo mesmo. Tanto é que eu tenho essa dificuldade de ver 
educadores físicos dentro desse sistema 
 

Docente 7 
Farmacêutico 
IES 1 

Não, mas estamos melhorando. É como eu te disse nestante, 
na minha época era um mundo quase que completamente 
intransponível 

Docente 1 
Enfermeiro 
IES 1 
 

A gente não tem tido tanto sucesso assim não. O aluno da 
graduação ele sabe o que é interdisciplinaridade, sabe que 
tem que trabalhar, que é interessante, conhece o conceito, 
sabe que existe, mas eles não tem experimentado. Pelo 
menos a maioria da graduação na realidade que eu conheço 
eles não tem conseguido experimentar muito isso não.  
 

 
Docente 2 
Enfermeiro 
IES 2 
 

É... pelo menos a proposta existe agora assim, eu seria 
leviana de afirmar “está!”, porque eu teria que fazer, pra te dar 
essa resposta veemente, uma pesquisa pra dizer do egresso 
se tá ou se não tá trabalhando assim. Mas a proposta da 
universidade existe pra isso, a ênfase é nisso aí. 
 

Docente 8 
Psicólogo 
IES 1 
 

Eu acho que ele sai mais ou menos preparado. Eu acho que 
ele tem, pelo menos, esse ponto de reflexão durante o curso 
 

Docente 10 
Educador físico 
 IES 1 
 

O aluno formado aqui ele não sai totalmente interdisciplinar... 
porém ele sai com alguma noção. E essa noção faz com que 
ele consiga trabalhar (...) isso depende do perfil da pessoa 
formada também. 
 

Docente 3 
Enfermeiro 
IES 1 
 

Vê só... eu acho que o enfermeiro... a enfermagem... não é 
puxando sardinha pro meu lado não, mas eu acho que a 
enfermagem ela está mais bem preparada. 
 

Docente 6 
Enfermeiro 
IES 1 
 

Olhe o nosso curso ele foi feito, ele foi pensado a partir das 
mudanças dos parâmetros curriculares nacionais. Então a 
gente, pra abrir teve que se adequar a isso. Então não tenho 
dúvidas que ele forma. Como esse profissional fica depois a 
gente não sabe porque a prática impregna. A gente dá a 
teoria, mas a prática só ela, só fazendo pra saber, ne. Mais 
não tenho dúvidas que teoricamente a gente prepara sim pra 
isso. 
 

Docente 5 
Enfermeiro 
IES 2 
 

Rapaz eu acho que falta... precisa melhorar muito[...] Porque 
a gente percebe é... [...] a gente não consegue fazer um 
trabalho pra juntar os três cursos, né? Muito difícil. A gente faz 
um projeto de extensão a gente hoje tá tentando fazer edital 
(para colocar) mas eles não tem interesse nenhum na área de 
saúde pública. Só quem se interessa é enfermagem ai como 
que a gente vai trabalhar? Começar da formação da 
graduação a questão interdisciplinar se eles não tem 
interesse? 
 

Docente 11 
Nutricionista 
IES 2 
 

Você perguntou se o profissional meu aluno que sai daqui ele 
sai preparado para trabalhar no NASF e 
interprofissionalmente neste ponto de visto sim ele sai 
preparado 
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Quadro – 10 Fragmentos extraídos do discurso dos docentes a respeito da formação 

universitária para sensibilizar sobre o trabalho interdisciplinar (Continuação) 

Participante da pesquisa Trecho extraído do discurso 

Docente 8 
Psicólogo 
IES 1 
 

É, realmente, o egresso que tem mais afinidade 

com essa discussão, com interdisciplinaridade, 

com a construção de novos saberes, que 

consegue ter um movimento diferente quando  ele 

vai pro trabalho, pra vida profissional. Mas via de 

regra não é isso que acontece não.  

Fonte: Próprio Autor (2016) 

 

Os docentes 07 (farmacêutico), 09 (educador físico), 01 e 02 (enfermeiros) 

relatam que embora a universidade proponha a prática da interdisciplinaridade estes não 

percebem que o aluno saia sensibilizado a este formato de trabalho. Entretanto, 

relataram que observando as questões relativas a formação a partir de uma óptica 

histórica houveram avanços. 

Na percepção dos docentes 08 (psicólogo) e 10 (educador físico) embora o aluno 

não saia completamente sensibilizado existe um ponto de reflexão durante o curso que o 

torna mais acessível ao trabalho interdisciplinar.  

Na terceira vertente de concepção observou-se que os docentes enfermeiros 03, 

05 e 06 consideram que o egresso de enfermagem encontra-se mais preparado para o 

trabalho interdisciplinar que os egressos de outros cursos. Percepção semelhante foi 

observada na fala do docente 11 (nutricionista) que, também, considera que as ações 

desenvolvidas durante o curso são capazes de sensibilizar o egresso de nutrição para o 

trabalho interdisciplinar na ESF. 

Na fala dos demais docentes não foi possível observar respostas relacionadas a 

esta categoria. 

Considerando que interdisciplinaridade não se molda em um sentido único e 

estável percebe-se aqui as diferenças de concepção relacionadas ao próprio conceito de 

forma que a as práticas existentes na academia para alguns docentes são suficientes na 

sensibilização do aluno à interdisciplinaridade enquanto para outros não. Deve-se 

considerar, entretanto que, embora quatro docentes tenham revelado em seu discurso 

considerar que os egressos se formam sensíveis ao trabalho interdisciplinar as análises 

das categorias anteriores evidenciaram a ausência de projetos comuns entre cursos 

distintos durante a formação inicial. 

A interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre 

especialistas e pela integração das disciplinas num projeto comum, em que se busque 
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uma relação de reciprocidade, possibilitando a horizontalidade na prática da assistência 

em saúde (VELLOSO, et al., 2016). Para Fazenda (1979) a interdisciplinaridade é um 

processo que “precisa ser vivido e exercido”.  

Um outro ponto de vista levantado foi de que no cotidiano da academia, os 

discentes que buscam trabalhar de forma interdisciplinar são aqueles que possuem 

maior afinidade com esse tipo de discussão. Sob esta perspectiva, o que tem pautado a 

busca por um trabalho cotidiano baseado em interdisciplinaridade recai não sobre a 

formação que o sujeito obteve e sim por uma questão de características pessoais. 

Fazenda (1979) ressalta que a interdisciplinaridade requer “uma atitude de 

abertura não presunçosa, em que todo conhecimento é igualmente importante. 

Pressupõe o anonimato, pois o conhecimento pessoal anula-se diante do saber 

universal”. Ainda para a mesma autora, é condição sine qua non para efetivar a 

interdisciplinaridade, o desenvolvimento de sensibilidade, tornando-se necessária “uma 

formação adequada que pressuponha um treino na arte de entender e esperar”.  

Alguns estudos enfatizam que determinadas características de personalidade 

podem favorecer o trabalho interdisciplinar tais como flexibilidade, confiança, 

paciência, capacidade de adaptação e aceitação de riscos, além da importância da 

comunicação uma vez que o diálogo permite a aproximação entre as partes, a partir da 

clareza de que todo conhecimento parcial só ganha significado quando referido no 

conjunto (FAZENDA, 1979, VILELA; MENDES, 2003, KELL; SHIMIZU, 2010).  

Entretanto, condicionar o trabalho interdisciplinar a apenas características 

pessoais de personalidade reduzem-no a um número seleto de profissionais. Tornar os 

demais profissionais insetos de tal prática resulta na sustentação da reprodução 

fragmentária de cuidado contribuindo com a retroalimentação de um sistema, 

visivelmente insuficiente na garantia da integralidade dos sujeitos.  

 

5.3. Percepção dos profissionais acerca da formação para atuar em equipes 

interdisciplinares 

 

Participaram desta etapa da pesquisa 13 profissionais egressos das instituições 

estudadas sendo 04 do curso de enfermagem, 04 de medicina, 01 farmacêutico, 01 

educador físico, 02 psicólogas e 01 nutricionista. O tempo médio de formação foi de 03 

anos. 06 profissionais não haviam feito especialização, 02 profissionais eram 

especialistas em enfermagem do trabalho, 01 em dermatologia, 01 em medicina do 
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tráfego, 01 em nutrição clínica, 01 havia cursado pós de gestão em saúde pública e 01 

residência em saúde da família. 

As falas obtidas por meio das entrevistas com estes profissionais permitiram a 

construção das categorias abaixo descritas: 

 

o Categoria - Exposição à interdisciplinaridade durante a graduação 

o Categoria - Práticas interdisciplinares no cotidiano da Estratégia de Saúde da 

Família 

 

5.3.1.  Categoria - Exposição à interdisciplinaridade durante a graduação 

 

A maioria dos profissionais relatou não ter vivido experiências interdisciplinares 

nas disciplinas obrigatórias durante a formação inicial.  

 

“Era só farmácia (...) o contato que as vezes a gente tinha com outros 

profissionais era... uma, uma dúvida, uma discussão, alguma coisa assim, 

mas chegar junto mesmo não tinha muito essa parceria não.” Farmacêutico 1 

 

“Eu acho que sim, até porque falam muito em multidisciplinaridade, 

multiprofissional. pelo menos na minha época, só se falava. não se agia. 

então eu acho que se da época, a gente tivesse mais contato com o pessoal da 

psicologia, da farmácia eu acho que poderia ser uma coisa boa.” Enfermeiro 

2 

 

“Nada. Eu que levei pra o curso” Educador físico 1 

 

Apreende-se, assim, que as práticas utilizadas pelos docentes, exposição teórica 

das funções dos profissionais, atividades práticas de pesquisa e visitas técnicas, não tem 

sido reconhecidos pelos egressos como interdisciplinar. 

Foi possível confirmar, ainda, através da fala do enfermeiro 3 o que havia sido 

exposto por um dos docentes de enfermagem a respeito da resistência dos profissionais 

em receber alunos de outras graduações, contribuindo com reforço da atuação 

profissional isolada. 

 

“Eu vim conhecer essa parte do NASF justamente no curricular I né, que é 

no, no PSF, a gente tem acesso a eles mas eles nem, dão muito assim trela né 

pra, pra estudante devido dificuldade.” Enfermeiro 3 

 

É importante destacar as falas de dois profissionais médicos, que constituíram 

exceção nesta categoria, os quais relataram haver tido contato na graduação, mais 
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especificamente durante o componente medicina de família e comunidade no internato 

com estudantes de outras graduações  

 

“Tinha [integração com outros cursos] esse era o diferente. Ele [o professor] 

fazia a gente participar de palestra junto com o pessoal da psicologia, o 

pessoal da enfermagem. Dava a importância do por que da participação da 

enfermeira, da participação da psicóloga. A gente uma vez a cada uma 

semana, ou duas semanas o NASF.” Médico 1  

 

“Tinha! Tinha enfermagem, medicina, eu acho que psicologia tinha também, 

mas era mais enfermagem que tinha. Foi [interessante] trabalhava em equipe, 

sem problema nenhum, é... a gente... se tratava como iguais né, somos iguais, 

independente do curso, e... foi bom... acho que a vivência era muito gostosa 

mesmo.” Médico 3 

 

Relata-se, ainda aqui a relação de temporalidade implicada nesta vivência 

considerando que ambos os profissionais foram alunos de um mesmo docente durante a 

realização desse estágio. Foi perceptível que a concepção dos mesmos a respeito da 

interdisciplinaridade é compatível com uma prática relacional integrada entre as 

diversas profissões em busca de integralidade. Evidencia-se, assim, o que foi 

anteriormente discutido a respeito da posição do docente enquanto um espelho para o 

futuro profissional de saúde (CANEVER et al.,2015).  

No que concerne a experiência dos egressos em atividades consideradas exitosas 

na prática interdisciplinar pelos docentes, observou-se relatos dos profissionais a 

respeito do programa PET-Saúde, extensão universitária e disciplinas eletivas. Os 

profissionais relatam a importância no PET enquanto um momento que foi capaz de 

promover a integração com outros cursos durante a formação inicial.  

“Eu me envolvi só com o pessoal do PET, aí sim com, era... só três colegas 

que faziam medicina, acho que era só duas de enfermagem, o resto era tudo 

farmácia, e, e, e um de educação física, um ou era dois, mas o resto era 

farmácia, aí... mas com certeza facilita muito [o contato na graduação], 

principalmente pra equipes que tem muita dificuldade(...)as vezes eu percebo 

que outras equipes tem muita dificuldade de interagir.” Farmacêutico 1 

 

Entretanto, quando observadas as falas referentes à prática no PET nem todos 

relatam trabalho realmente interdisciplinar, e apenas um fez referencia a esta 

experiência como fundamental no processo de aprendizado das questões que 

pressupõem o trabalho interdisciplinar (favorecimento do diálogo, da construção 
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conjunta de projetos terapêuticos, entre outros). Contudo cabe ressaltar que apenas um 

profissional revelou ter dificuldades de interação com outros profissionais no programa. 

Adquirir novos aprendizados durante o processo acadêmico através de 

estratégias como o Pet-Saúde capacita o futuro profissional para o trabalho 

intersdisciplinar e transdisciplinar, refletindo sobre a futura atuação após a inserção 

destes acadêmicos no mercado de trabalho (SOBRINHO et al., 2011). 

Foi possível observar, também o favorecimento da interdisciplinaridade através 

dos cursos de extensão universitária como revelado na fala dos profissionais enfermeiro 

4 e nutricionista 1: 

“[Interdisciplinaridade] Não, nem tanto, quase nada. Eu participei de um 

projeto de extensão na faculdade que era justamente a fisioterapia e 

enfermagem no cuidado à saúde do idoso com os agentes de saúde. Aí teve 

uma interdisciplinaridade, o que foi muito bom porque os fisioterapeutas 

atuavam em certos assuntos e os enfermeiros em outros assuntos e no fim das 

contas a gente sempre fazia o trabalho juntos e via que uma coisa tava ligada 

à outra.” Enfermeiro 4 

 

“Somente no projeto de extensão “Doce Pressão”, onde nos reuníamos nas 

ações de oferta de acompanhamento de hipertensos e diabéticos.” 

Nutricionista 1 

 

No Brasil, a extensão surge com o objetivo de promover aproximação entre os 

intelectuais e a população. Em 1988, ocorre o estabelecimento da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão possibilitando a interlocução dos estudantes com 

contextos diversos durante a formação inicial (HUNING et al., 2013b) 

Para Huning et al.(2013b) a extensão universitária apresenta “propostas que se 

alinham à ruptura com o modelo hegemônico em saúde, pautado pelo paradigma 

biomédico caracterizado pelo reducionismo biologicista” e possibilita “a 

problematização de sua relação e diálogo com a formação para o SUS”. 

Outro estudo publicado pelos mesmos autores evidenciou que embora os 

currículos remetessem a uma formação voltada ao cuidado curativo, nas atividades de 

extensão pode ser observado a possibilidade de transformação em relação aos moldes de 

trabalho considerados tradicionais, sendo a extensão universitária um mecanismo capaz 

de romper com os paradigmas existentes (HUNING et al., 2013b). 

Apenas dois profissionais fizeram correlação entre a integração com outros 

cursos durante a formação inicial e as disciplinas eletivas. Um profissional relatou ter 

havido aprendizado significativo durante a disciplina em favor da integração entre os 

cursos produzindo ampliação do conhecimento. Já no relato do psicólogo 2 observou-se 

que embora a proposta apresentada fosse plausível no decorrer da disciplina criavam-se 
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grupos isolados de cada categoria e, consequentemente, a interdisciplinaridade não se 

efetivava. 

 

“Eu tinha uma, uma rejeição muito grande de ter que fazer essas eletivas. (...) 

mas quando eu tava fazendo, rapaz é bom viu, é bom você discutir com outro 

profissional né, o que você já sabe a questão da sua área, escutar o do outro e 

tal e partilhar aquilo ali, aquelas conversas que tinham entre grupo.” 

Educador Físico 1 

 

“A gente teve uma disciplina de núcleo temático que era aberto, a maioria 

dos estudantes que teve era de enfermagem, educação física, um ou outro de 

administração (...) acabava que a gente fazia grupinhos de psicologia com 

psicologia, enfermagem com enfermagem...”Psicólogo 2 

 

No tocante a isso, deve-se considerar que as ações interdisciplinares em grupos 

já formulados demandam esforço, pois, exige a quebra de barreiras que já se fizeram 

sólidas. Isso requer do docente empenho promover a integração entre os pares. 

Por fim, duas últimas temáticas surgiram, indiretamente, relacionadas com as 

práticas interdisciplinares na ESF durante a formação. A primeira diz respeito à 

concepção do profissional psicólogo 1 e nutricionista 1 os quais apresentaram relatos 

que remetem ao sentimento de que a formação inicial poderia oferecer maior contato 

com a prática em saúde da família durante seu curso concordando com as concepções 

expostas no item 5.1.3 desta pesquisa intitulado “Disciplinas com Abordagem em Saúde 

da Família e Atenção Primária em Saúde”. A segunda encontra-se relacionada com a 

percepção do docente psicólogo 8 no que diz respeito a busca pelas atividades que 

favoreçam a interdisciplinaridade estar mais presente em estudantes que já possuam um 

perfil direcionado a tais práticas. 

 

5.3.2. Categoria - Práticas interdisciplinares no cotidiano da Estratégia de Saúde 

da Família 

A respeito da efetivação da interdisciplinaridade na prática das equipes pode ser 

observado que dois profissionais conseguem desenvolver interdisciplinaridade, sendo 

um deles favorecido pela presença da equipe de residência em saúde da família na 

unidade.  

“Sempre que possível realizo a discussão do caso com a equipe. Sendo 

principalmente trazido para discussão com a ESF e os outros profissionais do 

NASF os casos mais complexos que demandam atuação conjunta, elaboração 
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de PTS ou atendimento compartilhado visando uma atenção integral e mais 

resolutiva para a problemática dos usuários.” Nutricionista 1 
 

“Na verdade eu tento associar com os outros profissionais, por exemplo: se 

eu vejo que é uma coisa que eu preciso da ajuda do médico, então sempre eu 

tô fazendo uma[...] uma agenda compartilhada, entendeu? Muitos paciente 

aqui a gente faz isso[...] os casos que a gente vê que precisa compartilhar, a 

gente sempre tá envolvendo, principalmente, também a questão das meninas 

residentes, a gente sempre tá incluindo, né a questão da psicóloga, até a 

questão das visitas, as vezes ela até vai comigo a psicóloga entendeu?” 

Enfermeiro 1 

 

A atuação de equipes deste programa requerem a realização contínua de 

discussão de casos clínicos, realização de diagnóstico situacional e formulação de 

projetos terapêuticos singulares junto as equipes as quais estejam vinculados. Na 

concepção de Nascimento, Oliveira (2010) a residência em saúde da família e 

comunidade apresenta-se como uma alternativa para promover mudança da prática 

assistencial em saúde, capaz de favorecer o trabalho em equipe, as trocas efetivas de 

saberes e práticas e a construção para uma nova realidade de saúde para a população.  

A psicóloga 2, relatou, conseguir realizar este tipo de ação parcialmente ficando 

vulnerável a presença nas equipes de profissionais que possuam abertura para 

desenvolver o trabalho em moldes interdisciplinares. 

“Sim, as vezes, sim, sabe? Mas sempre quando eu encontro profissionais com 

esse perfil. As vezes eu encontro profissionais que tão agregados as equipes 

mas não entendem isso como uma prática interessante porque pra ele requer 

mais trabalho e aí ele opta por fazer a clínica tradicional, porque é mais 

fácil.” Psicólogo 2 

 

Cabe ressaltar a importância das experiências destacadas na construção do 

cuidado ampliado de saúde, ao somar conhecimentos em busca da integralidade dos 

sujeitos assistidos. A abordagem integral aos indivíduos pode ser facilitada pela soma 

de olhares provenientes dos distintos profissionais que compõem a estratégia. Esse 

processo pode ser eixo norteador do desenvolvimento de um projeto assistencial comum 

que, por sua vez, irá favorecer o trabalho interdisciplinar (VIEGAS; PENNA, 2013). 

O processo de interdisciplinaridade promove a construção de novos saberes na 

medida em que ocorre o compartilhamento do conhecimento de cada sujeito envolvido 

nesse processo. Assim, promove a descoberta de novas possibilidades para atuar frente à 

dinâmica complexa dos processos de saúde (ALMEIDA-FILHO, 1997, KELL; 

SCHIMIZU, 2010, FAZENDA,1979) 

Oito profissionais relataram que praticavam em seu cotidiano atividades 

interdisciplinares, entretanto, quando analisados os trechos das falas percebeu-se 
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correlação entre as práticas explanadas e o trabalho multiprofissional, sem 

entrelaçamento de conhecimentos, ou intenção de produção de projetos comuns.  

 

“Geralmente vem o paciente que eu vejo que as vezes o médico tá cheio, aí 

chega um paciente que eu vejo que realmente tá precisando, não só dos meus 

cuidados né? que precisa dos cuidados médicos, aí o que é que eu faço? eu 

vou, converso com ele, aí ele vem me dá uma orientação. se der pra dar só 

uma orientação aí eu venho aqui e passo as informações ao paciente. se não, 

aí eu levo o paciente até lá. a gente trabalha muito junto.” Enfermeiro 2 

“Geralmente encaminho pra própria equipe mesmo. Pra... psicóloga de lá, 

comunico a enfermeira, sempre procuro fazer isso, quando eu vejo que não 

tem como, aí sim, procuro encaminhar.” Médico 2 

“Por exemplo, com a nutricionista né, ela recebeu os exames de análise 

clínica da paciente laboratoriais e, tava assim, praticamente tudo normal, só o 

que, é... tinha verme né, ela viu a verme, aí ela veio me procurar, a gente fez 

atendimento, eu fiz o acompanhamento com a paciente né? aí a gente avaliou 

o caso dela, e agente, eu prescrevi um remédio pra ela, acompanhamento né.” 

Farmacêutico 1 

“O que é que acontece: a gente faz o atendimento, cada um em sua área é... 

no encontro no caso, no próximo encontro vai ser a fisioterapeuta, aí, eu 

acabo entrando em algumas... algumas atividades de alongamento, de, é, 

relaxamento, é... Aí outro dia é a psicóloga, outro dia a dentista, outro dia o 

médico não aparecer, ou seja, acaba dividindo, há o planejamento nesse 

sentido né, antes de acontecer, como é que vai ser.” Educador Físico 1 

 

Quando questionados a respeito de demandas de pacientes que requerem 

conhecimentos para além das suas formações observou-se que, entre os enfermeiros era 

comum a busca direta pelo profissional médico. Na prática médica predominava o 

encaminhamento ao NASF, setores especializados ou a busca pelo profissional 

enfermeiro. Já entre os profissionais do NASF foi identificado a existência de espaços 

limitados de integração durante visitas domiciliares ou consultas com profissionais da 

equipe mínima, além de atuação isolada nos grupos de risco. Foi perceptível, entretanto, 

que na concepção dos profissionais o trabalho realizado apresenta compatibilidade com 

a concepção de um formato interdisciplinar.  

De acordo com Nascimento, Oliveira (2010) são necessárias discussões mais 

aprofundadas, nas instituições de formação, para melhor diferenciar os conceitos de 

trabalho em equipe e interdisciplinaridade, para se ter uma maior efetividade no “saber 

fazer” em saúde. Acredita-se ser difícil atender aos critérios de universalidade, equidade 

no cuidado e atenção integral à saúde se não houver trabalho interdisciplinar, 
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multidisciplinar e transdisciplinar, conforme as Diretrizes do NASF e equipes mínimas 

da Estratégia. 

Entre esse grupo de profissionais, embora tenha sido perceptível a ausência de 

intenção de construção de um projeto comum de atuação interdisciplinar, observou-se 

que as ações em conjunto eram estabelecidas pontualmente, conforme a necessidade dos 

pacientes. Não sendo, portanto, necessários o cumprimento de fluxos burocráticos que, 

em casos específicos e urgentes, acaba por distanciar ainda mais o usuário da equipe ou 

até produzir complicações decorrentes da espera pela continuidade do tratamento. 

Um estudo realizado por Moreti-Pires (2009) revelou que nas equipes de Saúde 

da Família e NASF, embora haja um certo nível de integração mínimo entre as ações, a 

comunicação entre os profissionais é estabelecida, na maioria dos casos, para atender 

demandas imediatas dos usuários. Entre os profissionais de nível superior esta troca é 

mais frequente durante o próprio atendimento clínico. Em relação aos técnicos de 

enfermagem destaca-se um contato maior com os profissionais médico e enfermeiro, em 

sua maioria para esclarecer questões relacionadas à triagem ou em casos de dúvidas 

sobre o desenvolvimento das ações.  

Por fim, dois profissionais relataram não conseguir realizar atividades 

interdisciplinares no seu cotidiano. O psicólogo 1 relatou como impedimento as 

peculiaridades referentes ao trabalho na zona rural, dentre elas a existência de demanda 

reprimida de atendimentos de psicologia, bem como ausência de salas disponíveis para 

consultas compartilhadas. Já o médico 1, que relatou em sua formação ter vivenciados 

experiências interdisciplinares apontou como fator de dificuldade deste na sua prática 

ausência de integração entre sua equipe de atuação. 

 
“Na prática, a minha forma de atuação é diferente do que o NASF pede, por 

que A zona rural, ela tem uma... tinha, tinha né, tinha uma grande demanda 

reprimida de atendimentos individuais [...] e a gente só pode fazer 

atendimento lá no dia de visita domiciliar, quando o médico e nem a 

enfermeira estão presentes, por causa da sala, tem isso ainda.” Psicólogo 1 

 

“Não, é muito difícil. Dificuldade de integração. Existe um problema na 

secretaria de saúde que aqui o pessoal se preocupa mais em tá fiscalizando a 

carga horária do outro do que se preocupar com a população.” Médico 1 

 

Dentre as dificuldades frequentemente apontadas para o desenvolvimento do 

trabalho interdisciplinar encontram-se os conflitos de interesse, a personalidade dos 

atores envolvidos no processo, a burocracia, ausência de relações dialógicas, a 

sobrecarga de trabalho e a formação profissional (VILELA; MENDES, 2003, SILVA; 
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TRAD, 2005, SEVERO; SEMINOTTI, 2010). Tais fatores podem estar fazendo parte 

do cotidiano dos profissionais de saúde estudados nesta pesquisa se constituindo um 

fator impeditivo no desenvolvimento das ações interdisciplinares. 

Este estudo apresenta como limitação a quantidade reduzida de profissionais 

participantes da pesquisa, o que se deve pela implementação recentes de Universidades 

e Cursos na região. Outra limitação reside em não ter sido estabelecido um recorte de 

tempo para o estudo, o que permitiria estabelecer correlações entre os egressos e 

docentes no que compete ao egresso ter sido aluno do professor. Embora, isso tenha 

sido possível na maioria dos sujeitos uma vez que a maioria dos docentes participantes 

havia ingressado nas instituições desde sua fundação. 

 Considerando, entretanto, seu caráter inédito na região poderá se constituir um 

documento capaz de fornecer subsídios para projetos posteriores com maior 

aprofundamento a respeito da temática. 

 

6. Conclusão 

 

Observou-se que os cursos de enfermagem e medicina apresentam maior carga 

horária voltada ao trabalho na Atenção Primária em Saúde. Os docentes destes cursos 

evidenciaram em suas falas que na graduação diante de momentos de integração entre 

discentes de cursos distintos há um maior conhecimento do funcionamento da ESF 

pelos graduandos de enfermagem e medicina. 

Pode ser observado uma situação diferenciada entre os cursos de saúde da região 

do submédio do São Francisco existentes nos município de Petrolina e Juazeiro e o que 

vem sendo observado na literatura no que diz respeito à valorização do trabalho na APS 

a partir de ações como: 1.inserção precoce do aluno no sistema de saúde (graduação em 

medicina), APS como norteadora da formação do profissional (Enfermagem), estágio 

supervisionado exclusivo para o campo da saúde pública (nutrição, enfermagem e 

medicina).  

Destacam-se, ainda, os cursos de medicina veterinária e farmácia. O curso de 

medicina veterinária apresenta na matriz curricular um quantitativo de disciplinas 

voltadas ao ensino da APS e saúde pública diferenciado de demais universidades, 

principalmente pela iniciação precoce do aluno junto a esses temas (4º período) e possui 

uma linha de pesquisa no programa PET-Saúde na área de saúde coletiva. A graduação 
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em farmácia que apresenta no PPC a APS como um dos eixos eu norteiam a formação 

dos egressos desse curso e através do discurso docente evidenciou-se um movimento 

crescente de integração entre as disciplinas da própria matriz curricular e, a busca, ainda 

que tímida, de integração com outros cursos tanto da própria instituição como de outras, 

a partir dos projetos de extensão universitária.  

No que diz respeito ao trabalho da interdisciplinaridade observou-se que há, 

ainda, obstáculos a serem superados. Das 52 disciplinas elencadas no estudo apenas 09 

fizeram abordavam o trabalho em equipe e 04 fez menção à interdisciplinaridade em 

seus programas de ensino. Considerando a importância das ementas e programa 

pedagógico na condução do processo de construção das disciplinas é necessário um 

maior enfoque da interdisciplinaridade em tais documentos. 

Foi unânime entre dos docentes a concepção do trabalho interdisciplinar como 

essencial para garantir a efetividade e resolutividade no atendimento à população 

coberta pela ESF. Entretanto foram recorrentes falas relatando a ausência da percepção 

dessa interdisciplinaridade no cotidiano das equipes com as quais os mesmos tem 

contato. 

No cotidiano de sala de aula, a partir do discurso dos docentes infere-se que não 

há existência de projetos interprofissionais durante as disciplinas obrigatórias dos 

cursos. Na concepção dos docentes a interdisciplinaridade vem sendo repassada ao 

aluno por meio de exposição teórica da atuação dos diversos profissionais da APS, 

visitas técnicas e atividades de dispersão. Entretanto, os profissionais egressos de tais 

instituições não demonstraram reconhecer as atividades a que foram submetidos como 

interdisciplinares. 

Um processo de avanço em relação à atuação interdisciplinar dentro da 

universidade vem ocorrendo a partir do trabalho conjunto disciplinas de um mesmo 

curso. Já no que diz respeito a fusão de disciplinas de cursos diferentes foram 

apresentadas algumas dificuldades, entre elas, os limites impostos pela própria estrutura 

das matrizes curriculares, ausência de interesse por parte de alguns docentes que 

permanecem com posturas de dominação (posse) sobre o conhecimento, a formação dos 

próprios docentes e a estrutura criada pelo sistema hegemônico que resulta em um 

processo cíclico de produção de conhecimento e prática. Além da ausência de 

disponibilidade em construir um projeto comum por alguns docentes e a dificuldade de 

aceitação enquanto campo de saúde dos cursos de medicina veterinária e bacharelado 

em educação física.  



92 
 

Cabe ser ressaltado, ainda, que uma considerável expectativa dos docentes para 

ampliação do trabalho interdisciplinar dentro da universidade recai sobre o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde/ GraduaSUS (PET-Saúde/GraduaSUS) 

atualmente em processo de implantação nas Universidades que incentiva mudanças nos 

cursos de ensino superior na área da saúde com vistas à formação qualificada para o 

Sistema Único de Saúde. Além dos projetos de extensão universitária, residência em 

saúde, núcleos temáticos e disciplinas eletivas. 

Pode-se perceber que os egressos que participaram de tais atividades relataram 

experiências exitosas a respeito da integração entre alunos de cursos distintos sendo tido 

como experiência facilitadora da posterior prática profissional no campo da 

interdisciplinaridade. 

Outro aspecto que pode ser observado relaciona-se aos docentes que durante sua 

própria graduação foram participantes de programas de integração ensino-serviço ou 

residência em saúde da família os quais apresentaram discursos mais enfáticos a 

respeito da importância da interdisciplinaridade para o atendimento integral ao 

indivíduo e da necessidade de uma modificação substancial na formação de base com a 

finalidade de melhor capacitar os discentes para o trabalho interdisciplinar na Estratégia 

de Saúde da Família. 

Por fim, pode-se observar que embora a interdisciplinaridade seja de 

fundamental importância para a garantia da integralidade da saúde, o cotidiano dos 

profissionais pesquisados revela uma prática pautada em ações pontuais. Embora se 

observe algum avanço, como por exemplo, o compartilhamento alguns casos e 

realização de projetos terapêuticos singulares, ainda há um grande distanciamento entre 

a prática, que é pautada no reducionismo, e a teoria proposta pela Política Nacional da 

Atenção Básica.  

Embora todos os entrevistados tenham conferido muita importância ao trabalho 

interdisciplinar é notório que os discursos restringiram este, apenas a atendimentos 

imediatos, sem percepção de necessidade de cuidado continuado. Tal fato se evidencia 

pela quantidade de egressos que revelaram não realizar cotidianamente a prática de 

compartilhamento de casos clínicos nas unidades, realizando apenas o encaminhamento 

a outros profissionais quando necessário.  

Não foi observada menção do trabalho em equipe nas ações extramuros ou 

intersetorialização com os dispositivos presentes no território, o que revela a 

necessidade de uma avaliação da prática desses profissionais conforme as diretrizes que 
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norteiam a APS, bem como a necessidade de atividades de educação permanente na 

busca pela sensibilização a interdisciplinaridade no cotidiano das equipes de saúde 

família. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista aplicado aos docentes participantes da pesquisa 

 

1. Como foi sua trajetória de trabalho após sua formação?  

2. Você teve contato com a estratégia de saúde da família ainda na graduação ou só 

quando já estava inserido no mercado de trabalho?  

3. Como você vê a existência da estratégia da família para a assistência no país? 

4. Em relação ao modelo de assistência, sua opinião, como deve ser desenvolvido o 

trabalho na estratégia de saúde da família?  

5. Enquanto gesto você via uma cobrança pela interdisciplinaridade? 

6. Você consegue estabelecer relação entre interdisciplinaridade e saúde da 

família? 

7. É importante avaliar o conhecimento do aluno sobre interdisciplinaridade?  

8. Como ocorre a prática na sua disciplina? 

9. Na disciplina ministrada por você existem estratégias de integração com outras 

disciplinas?  

Se há dificuldades em promover integração entra as disciplinas do curso, 

quais são os motivos que levam a isso em sua opinião?  

Se não, como isso poderia ser melhorado? 

10. Você já teve alguma experiência onde houve integração interdisciplinar através 

de programas de integração ensino-serviço? (PET, extensão)  

Se sim, como foi essa experiência pra você? 

11. O ensino universitário prepara o estudante para trabalhar de maneira 

interdisciplinar na esf?   

Se não, como mudar isso?  

12. Há diferença na abordagem quanto ao trabalho interdisciplinar entre a aula na 

graduação e na pós graduação/residência? 

13. Tem mais alguma coisa sobre o trabalho interdisciplinar que não foi abordado na 

entrevista e você gostaria de falar?  
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Apêndice B – Roteiro de entrevista aplicado aos profissionais na APS participantes da 

pesquisa 

 

 

1. Como foi a sua trajetória profissional após a formação? 

2. Durante a academia como foi o teu primeiro contato com a saúde da família? 

3. Qual era a disciplina de maior afinidade pra você durante a formação?  

4. Há quanto tempo você trabalha na ESF? 

5. Porque escolheu trabalhar na ESF? 

6. Como foram as primeiras experiências e como a faculdade te ajudou na 

construção da sua pratica na assistência em saúde da família? 

7. Como você costuma atender as pessoas que dão entrada no serviço? E por quais 

motivos você procede desta maneira? 

8. Dentro do seu cotidiano de trabalho como você age quando percebe que não 

consegue resolver sozinho a demanda de um determinado paciente? 

9. Você achou diferença entre o que foi ensinado na universidade e como ocorre na 

prática? 

10. O que você acha que a universidade deveria abordar no ensino sobre a saúde da 

família? 

11. Você participou de algum projeto de integração ensino-serviço? Como foi a 

experiência? 

12. Existia algum tipo de relação com outros cursos e como isso acontecia? 

13. Quando você entrou neste serviço como você estabeleceu a relação com os 

outros profissionais? 

14. Como é a experiência de trabalhar com outras pessoas em uma equipe? 

 

 

 


