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RESUMO 

 

A presente dissertação versa frente à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade 
no processo de formação de profissionais da área de Saúde pela Universidade do 
Contestado – Campus Mafra (Santa Catarina) segundo a percepção de docentes e 
discentes. Esta dissertação teve como objetivo analisar a contribuição das práticas 
pedagógicas implementadas a partir das relações interprofissionais e 
interdisciplinares na formação profissional dos discentes dos cursos da área de Saúde 
da Universidade do Contestado – Campus Mafra. Ainda como objeto desta 
dissertação teve-se a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade na formação de 
novos profissionais de saúde, e suas repercussões no Desenvolvimento Regional. A 
fundamentação teórica abordou: a) capital humano para assistência à saúde; b) 
profissionais da saúde como capital humano e sua importância para o 
desenvolvimento regional; c) interprofissionalidade e a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde; d) interdisciplinaridade e interprofissionalidade; e) formação 
de profissionais de saúde no Brasil, um viés frente à interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade. O tipo da pesquisa foi básico, quanto aos objetivos classificou-
se como descritiva, quanto aos procedimentos para coleta de dados foi bibliográfica, 
documental, de campo e quanto à natureza dos dados foi qualitativa e quantitativa. A 
revisão bibliográfica foi elaborada a partir dos autores: Mattedi e Theis (2002), 
Siedenberg (2006), Fazenda (2008), Peleias et al. (2011), Maia e Mallmann (2012), 
Aguiar e Frazão (2013), Raynaut (2014), Costa (2016), Reeves (2016), Ferla e Toassi 
(2017), Ely e Toassi (2017), Dallabrida (2017), Ceccim (2018), Freire Filho (2018), 
Batista et al. (2018), Paro e Pinheiro (2018), Moraes et al. (2019), Alves et al. (2019), 
Araujo et al. (2019), Masetto (2020) entre outros. A coleta de dados foi realizada a 
partir da aplicação de formulários investigativos com questões abertas e fechadas 
(escala de likert) a docentes e discentes via Google formulário. Optou-se pela 
amostragem por conveniência após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão. A 
amostra para pesquisa documental foi composta por 7 cursos da área de Saúde, e a 
amostra para a pesquisa de campo foi composta por 4 cursos da área de Saúde: 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. Os dados foram analisados por 
meio da utilização das categorias de análise: Formação profissional em saúde; 
Interprofissionalidade; Interdisciplinaridade; Concepções frente a facilidades e 
dificuldades para práticas interdisciplinares e interprofissionais; Desenvolvimento 
regional. Os dados coletados demonstraram a presença de atividades 
interdisciplinares e interprofissionais no ensino, pesquisa e extensão no processo de 
formação dos profissionais de saúde dos cursos pesquisados. Também, identificou-
se a importância da interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de 
formação dos profissionais de saúde na concepção de docentes e discentes. Além 
disso, constatou-se de forma unânime, a importância da assistência à saúde realizada 
de forma interdisciplinar e interprofissional para o Desenvolvimento Regional. 

 

Palavras-Chave: Saúde. Educação superior. Interdisciplinaridade. 

Interprofissionalidade. Desenvolvimento Regional.  

 

Linha de pesquisa: Políticas públicas e o desenvolvimento regional. 

 



ABSTRACT 

 

The present dissertation deals with interdisciplinarity and interprofessionality in the 
process of training professionals in the Health area at the Universidade do Contestado 
– Campus Mafra (Santa Catarina) according to the perception of teachers and 
students. This dissertation aimed to analyze the contribution of pedagogical practices 
implemented from interprofessional and interdisciplinary relationships in the 
professional training of students of courses in the Health area of the Universidade do 
Contestado – Campus Mafra. The interdisciplinarity and interprofessionality in the 
training of new health professionals, and their repercussions on Regional 
Development, were also the object of this dissertation. The theoretical foundation 
addressed: a) human capital for health care; b) health professionals as human capital 
and their importance for regional development; c) interprofessionality and the National 
Policy on Permanent Education in Health; d) interdisciplinarity and interprofessionality; 
e) training of health professionals in Brazil, a bias towards interdisciplinarity and 
interprofessionality. The type of research was basic, regarding the objectives it was 
classified as descriptive, regarding the procedures for data collection, it was 
bibliographic, documentary, field and regarding the nature of the data, it was qualitative 
and quantitative. The literature review was based on the authors: Mattedi and Theis 
(2002), Siedenberg (2006), Fazenda (2008), Peleias et al. (2011), Maia and Mallmann 
(2012), Aguiar and Frazão (2013), Raynaut (2014), Costa (2016), Reeves (2016), 
Ferla and Toassi (2017), Ely and Toassi (2017), Dallabrida (2017), Ceccim (2018), 
Freire Filho (2018), Batista et al. (2018), Paro and Pinheiro (2018), Moraes et al. 
(2019), Alves et al. (2019), Araujo et al. (2019), Masetto (2020) among others. Data 
collection was performed by applying investigative forms with open and closed 
questions (likert scale) to teachers and students via Google form. Convenience 
sampling was chosen after applying inclusion and exclusion criteria. The sample for 
documental research consisted of 7 courses in the Health area, and the sample for the 
field research consisted of 4 courses in the Health area: Nursing, Pharmacy, 
Physiotherapy and Psychology. Data were analyzed through the use of analysis 
categories: Professional training in health; Interprofessionality; Interdisciplinarity; 
Conceptions in face of facilities and difficulties for interdisciplinary and 
interprofessional practices; Regional development. The data collected demonstrated 
the presence of interdisciplinary and interprofessional activities in teaching, research 
and extension in the process of training health professionals in the courses surveyed. 
Also, the importance of interdisciplinarity and interprofessionality in the process of 
training health professionals in the conception of teachers and students was identified. 
In addition, it was unanimously found the importance of health care carried out in an 
interdisciplinary and interprofessional way for Regional Development. 

 

Key-words: Health. Higher Education. Interdisciplinarity. Interprofessionalism. 

Regional development.  

 

Line of research: Public policies and regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa teve como objeto central a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade na formação de novos profissionais de saúde, e suas 

repercussões no Desenvolvimento Regional. 

A assistência integral em saúde não é algo que possa ser realizado por um 

único profissional da saúde. Ela é oriunda de um trabalho em equipe, realizado de 

maneira sinérgica e holística, em que vários profissionais atuam de maneira integrada 

em prol do bem-estar e manutenção da saúde dos usuários dos sistemas de saúde, 

compreendendo que estes são integram uma estrutura familiar e da sociedade. Dessa 

forma, ao pensar em assistência aos usuários dos serviços de saúde é necessário o 

entendimento do conceito de saúde em seu sentido mais abrangente, a qual se define 

por ser “resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 

ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 

acesso a serviços de saúde” (BRASIL, 1986, p. 4). 

Concordando com o conceito, Vianna (2012) aponta que saúde integral é um 

conjunto de fatores biopsicossociais somados à singularidade, condição financeira e 

escolaridade, que em interação a determinantes coletivos e sociais definirão o grau 

de qualidade de vida de uma pessoa. Cabe então, compreender determinantes sociais 

da saúde, os quais, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011, p. 44), 

são:  

 

As condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e 
envelhecem, incluindo aquelas relacionadas ao sistema de saúde. Essas 
circunstâncias são influenciadas pela distribuição de dinheiro, poder e 
recursos nos níveis global, nacional e local, que, por sua vez, é moldada pelas 
políticas vigentes. 

 

Como complemento, apresenta-se ainda o conceito de determinantes sociais 

de saúde, estabelecido pelo centro de estudos da Fiocruz (2020, n.p.): 

 

[...] um conjunto de acontecimentos, fatos, situações e comportamentos da 
vida econômica, social, ambiental, política, governamental, cultural e 
subjetiva que afetam positiva ou negativamente a saúde de indivíduos, 
segmentos sociais, coletividades, populações e territórios. 

 

Dessa forma, entende-se que o conceito de saúde é complexo por isso é difícil 

de ser atingido em sua plenitude. Com isso surge a reflexão frente à necessidade de 
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um maior número de classes profissionais para a garantia de assistência em saúde 

em sua totalidade. 

As equipes de saúde são compostas por profissionais de diversas áreas. A 

Resolução n° 287 de 08 de outubro de 1998 ressalta que as categorias profissionais 

de saúde de nível superior são: Assistentes Sociais, Biólogos, Biomédicos, 

profissionais de Educação Física, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, 

Fonoaudiólogos, Médicos, Médicos Veterinários, Nutricionistas, Odontólogos, 

Psicólogos e Terapeutas Ocupacionais (BRASIL, 1998). Dessa forma, compreende-

se que essas são as classes profissionais com curso superior que irão compor as 

equipes multiprofissionais de saúde a partir do arranjo profissional e nível de 

complexidade de saúde que atuam. Assim, compreendem-se quais são os 

profissionais, portadores de diplomas de ensino superior, que podem fazer parte de 

uma equipe de saúde. 

A declaração de Alma-Ata1 estabelece que uma equipe de saúde completa seja 

fundamental para a atuação em prol de cuidados de prevenção primária frente às 

necessidades de uma comunidade (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978). 

A assistência em saúde com foco na promoção, proteção, prevenção, 

manutenção e recuperação da saúde, não deve ser praticada apenas por uma classe 

profissional. Assim, o trabalho em equipe se faz necessário. Ao pontuar que as 

instituições de saúde são compostas por equipes multiprofissionais, entende-se que 

as classes profissionais já trabalham na mesma instituição, entretanto, normalmente, 

exercem suas funções de forma fragmentada2. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), muitas instituições de 

saúde possuem em sua estrutura uma fragmentação, o que pode ser uma dificuldade 

para que o gerenciamento frente às necessidades dos usuários dos serviços de saúde 

sejam atendidas. Ao pensar em assistência em saúde por uma equipe 

multiprofissional, é necessário entender este processo desde sua origem, ou seja, a 

partir da formação destes profissionais. 

                                            
1A declaração de Alma-Ata surge na conferência internacional ocorrida na União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) na data de 12 de setembro de 1978. Nela foram expressas as 
necessidades frente a cuidados primários em saúde, pontuando a necessidade de ações para a 
promoção em saúde de todos os povos do mundo (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978). 

2Fragmentação da assistência em saúde refere-se a realizações de ações específicas de cada 
profissão sem ações complementares de demais profissionais, muitas vezes, não 
ofertando/atendendo todas as necessidades do usuário (MARIN; RIBEIRO, 2018). 
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Ceccim (2018) aponta que interprofissionalidade é a interação, cruzamento, 

atuação de duas ou mais áreas profissionais, gerando um produto final oriundo desta 

integralização de profissões. Dessa maneira, entende-se que a interprofissionalidade 

é um requisito obrigatório a ser desenvolvido durante o processo de formação dos 

profissionais de saúde. Entretanto, tal quesito deve ser precedido por conceitos de 

interdisciplinaridade, também estudados na formação do profissional. 

Ao abranger o tema interdisciplinaridade é necessário o debate frente à 

interprofissionalidade. A esse respeito Costa et al. (2018a, p. 47) afirmam que “A 

interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, por sua vez, representam que há uma 

relação de interdependência, com interação marcada pela colaboração entre os 

diferentes domínios, em torno de um objetivo em comum”.  

Pode-se afirmar que a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade são 

essenciais para a atenção primária em saúde. Faria et al. (2018) destacam que a 

atuação de forma interdisciplinar e interprofissional pode aprimorar a visão do 

trabalhador da área de saúde, ampliando sua percepção do processo saúde-doença, 

podendo aumentar a resolubilidade do cuidado prestado aos usuários. Portanto, deve-

se pensar na interdisciplinaridade como base fundamental para a prática 

acadêmica/profissional da interprofissionalidade, a qual deve direcionar processos 

pedagógicos de ensino e aprendizagem para os profissionais de saúde em formação.  

Sendo assim, relaciona-se com o Desenvolvimento Regional, pois a sua 

definição, segundo Mattedi e Theis (2002, p. 91), versa frente a “um processo de 

mudança social sustentável, que tem como propósito primordial o progresso 

permanente de uma comunidade, e de seus respectivos membros que vivem em um 

determinado espaço regional”. Ao se considerar como progresso o aprimoramento no 

processo de formação dos profissionais de saúde, os quais estão vinculados a 

avanços para a comunidade, a conexão entre interdisciplinaridade, 

interprofissionalidade e Desenvolvimento Regional se solidifica.   

A problemática versa frente à compreensão do fato de que, com a evolução da 

sociedade e do ambiente em que se vive, é inevitável a ocorrência de diversas e 

complexas situações no processo de saúde e doença que acometem o ser humano, 

e frente tais situações, encontram-se os profissionais de saúde. Com isso é 

necessário que o processo de formação seja averiguado, pois antecede e 

compreende a criação e surgimento profissional de saúde. 
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Santos, Simonetti e Cyrino (2018) destacam que os acadêmicos, os quais 

integraram uma equipe de saúde, possuíam preconceitos sobre as demais profissões, 

por isso é necessária uma abordagem interprofissional durante todo o processo de 

formação. 

Ely e Toassi (2017) pontuam que, durante a formação acadêmica, os 

profissionais de saúde passam por modelos de formação nos quais a aprendizagem 

compartilhada é escassa, contribuindo para uma geração de futuros profissionais com 

uma concepção de assistência fragmentada. Dessa forma, ao compreender Ely e 

Toassi (2017), Santos, Simonetti e Cyrino (2018), é possível concluir que o processo 

de formação do futuro profissional da saúde, ocorrido durante a sua estada na 

academia, está diretamente ligado às características que este profissional apresentará 

futuramente, ou seja, para que existam profissionais com melhor capacidade de 

trabalho interprofissional, estes devem receber a Educação Interprofissional (EIP) 

durante sua formação. Frente a tal contexto, Peduzzi et al. (2013) descrevem que 

durante o processo de formação, os acadêmicos recebem uma abordagem 

multiprofissional e interdisciplinar. Esse argumento versa sobre a realidade descrita 

anteriormente, em que a multiprofissionalidade é trabalhada durante a formação, e o 

que tange a interprofissionalidade fica escasso. 

Rossit et al. (2018) analisaram o perfil dos egressos da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP) dos seguintes cursos: Educação Física, Fisioterapia, 

Serviço Social, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional, em relação à construção 

de sua identidade profissional a partir da Educação Interprofissional (EIP) em saúde. 

Elas identificaram que a visão do acadêmico é favorável a uma formação baseada na 

interprofissionalidade (IP), a qual traz vantagens para a aprendizagem.  

Após a interpretação dos autores supracitados, percebeu-se que a visão do 

acadêmico é positiva ao participar de um processo de formação com foco na 

interprofissionalidade. Segundo Rossit et al. (2018), os profissionais de saúde que 

perpassaram por uma formação com base em perspectivas frente ao trabalho em 

equipe, tornaram-se profissionais diferenciados, atuando frente à integralidade do 

cuidado, possuindo uma habilidade de atuar com conhecimentos, habilidades e 

atitudes adquiridas através de vivências e reorganização de saberes obtidos pela 

pratica interprofissional. 

Nascimento et al. (2019) complementa o pensamento de Rossit et al. (2018) 

descrevendo que com a interação entre as profissões, o profissional de saúde possui 
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um olhar ampliado frente ao problema do usuário do serviço de saúde, sendo capaz 

de gerar proposições para soluções conjuntas. 

Reeves (2016) aponta um impacto positivo da interprofissionalidade por 

intermédio da educação interprofissional para acadêmicos, pois assim, durante a 

aprendizagem, os alunos são expostos a diversas situações de ensino e 

aprendizagem em conjunto com outras profissões.   

Percebeu-se que a dificuldade em realizar o trabalho com característica 

interprofissional, não é falha apenas dos sistemas de saúde, mas também, do 

processo de formação dos futuros profissionais. 

O município de Mafra é sede da Instituição de Ensino Superior (IES) 

Universidade do Contestado, a qual forma profissional na área de saúde para atuar 

em prol da saúde da população no mercado de trabalho regional. Sendo assim, o 

estudo buscou responder ao seguinte questionamento: Como as práticas pedagógicas 

implementadas, a partir das relações interprofissionais e interdisciplinares, contribuem 

na formação profissional dos discentes dos cursos da área da Saúde da Universidade 

do Contestado – Campus Mafra? 

Compreende-se que a temática possui uma conexão importante com o 

desenvolvimento, pois a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade são fatores 

facilitadores para que a saúde seja atingida em seus níveis de prevenção, 

relacionando-a diretamente com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável3 

(ODS) levantados pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

A ONU aponta como terceiro objetivo para o desenvolvimento sustentável: 

“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades” (ONU, 2015, online). Tal objetivo possui metas pautadas em uma assistência 

integral à saúde, visando atender às necessidades e aos usuários dos serviços de 

saúde em diversos níveis de prevenção, incluindo, também, apoio a pesquisas para 

desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Sendo assim, a pesquisa possui 

conexão com políticas internacionais se analisado que atua frente ao terceiro Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas. 

Além de associar-se a um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, 

entende-se que a interprofissionalidade seja fundamental para uma percepção 

econômica, pois ao se trabalhar com esta característica, a habilidade de trabalho em 

                                            
3Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são oriundos dos oito Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, e possuem o objetivo de atender as demandas inatingidas por eles. 
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equipe estará melhorada, consequentemente, haverá uma comunicação mais efetiva, 

tornando a assistência em saúde mais segura, e com a redução dos eventos adversos, 

há a diminuição de gastos privados e/ou públicos. 

A temática ainda vem sendo discutida de uma maneira ativa, com a 

participação de entidades como a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Educação junto a instituições 

de ensino com objetivo de traçar propostas para pôr em prática a 

interprofissionalidade, o que torna relevante a presente pesquisa. 

Ao analisar autores como: Santos, Simonetti e Cyrino (2018), Ely e Toassi 

(2017), Peduzzi et al. (2013), Rossit et al. (2018), Reeves (2016) e Nascimento et al. 

(2019), constata-se que o estudo se justifica para o aprimoramento científico, visando 

conexão entre interdisciplinaridade, interdisciplinaridade.  

Frente a este contexto, infere-se a vinculação da temática com o processo de 

formação de futuros profissionais de saúde e para que estes atuem de forma 

interprofissional, faz-se necessário que durante sua formação, eles sejam capacitados 

para tal feito. 

O pesquisador, como docente de curso da área de saúde da instituição 

estudada, reconhece a preocupação com a formação de profissionais de saúde com 

habilidade de implementar a assistência inter(disciplinar)profissional. Dessa maneira, 

há um desejo em oportunizar dados regionais frente à interprofissionalidade no 

processo de formação dos acadêmicos formados pela universidade local. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a contribuição das 

práticas pedagógicas implementadas a partir das relações interprofissionais e 13 

interdisciplinares na formação profissional dos discentes dos cursos da área de Saúde 

da Universidade do Contestado – Campus Mafra.  

Para que o objetivo geral fosse alcançado, os seguintes objetivos específicos 

foram propostos: a) Identificar as concepções de interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade junto aos discentes e docentes dos cursos da área de saúde; b) 

Identificar as facilidades e dificuldades encontradas pelos docentes durante a 

abordagem dos componentes interdisciplinaridade e interprofissionalidade; c) 

Identificar como a interdisciplinaridade e interprofissionalidade podem contribuir para 

o desenvolvimento regional frente à percepção dos discentes e docentes; d) Pesquisar 

evidências de interdisciplinaridade e interprofissionalidade no Projeto Pedagógico 

Curricular dos cursos da área de saúde investigados; e) Descrever os conceitos 
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relacionados à interdisciplinaridade de interprofissionalidade na literatura e suas 

associações no campo da saúde. 

Esta dissertação segue a seguinte estrutura: na primeira unidade, a introdução, 

abordando a apresentação do tema, problemática e justificativa. A segunda unidade 

referiu-se ao referencial teórico que abordou o capital humano para assistência à 

saúde e profissionais da saúde como capital humano e sua importância para o 

desenvolvimento regional, a interprofissionalidade e a política nacional de Educação 

Permanente em Saúde, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade e a formação 

de profissionais de saúde no Brasil, um viés frente à interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. Na terceira unidade, descreveu-se a metodologia do estudo de 

forma detalhada, apresentando as características dos cursos a serem estudados com 

posterior apresentação da delimitação de procedimentos metodológicos aplicados no 

estudo. A quarta unidade apresentou e analisou os dados primários e secundários, 

oriundos das coletas de dados, os quais foram norteados pelas seguintes categorias 

de análise: Formação profissional em saúde; Interprofissionalidade; 

Interdisciplinaridade; Concepções frente a facilidades e dificuldades para práticas 

interdisciplinares e interprofissionais; Desenvolvimento regional. Foi finalizada pelas 

considerações finais e a apresentação das referências que contribuíram com o estudo. 

A pesquisa vinculou-se ao Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional da Universidade do Contestado, linha de pesquisa Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Regional e teve apoio financeiro do Programa de Bolsas 

Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU) – Bolsa de estudo UNIEDU/FUMDES Pós-

graduação/2021 - Chamada Pública n° 471/SED/2021. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O aporte teórico exposto a seguir, objetiva apresentar conceitos e análises 

frente a estudos, produções científicas, legislações que versam acerca das temáticas: 

capital humano; profissionais de saúde como capital humano e sua importância para 

o desenvolvimento regional; interprofissionalidade e Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNESP), interdisciplinaridade e interprofissionalidade; a 

formação de profissionais de saúde no Brasil, um viés frente à interdisciplinaridade e 

à interprofissionalidade 

Tais apontamentos se fazem necessários visto que servem como arcabouço 

teórico a fim de embasar as discussões de análises dos dados obtidos, sendo possível 

assim, discorrer frente aos objetivos do estudo à luz do que a ciência tem produzido 

em relação à interdisciplinaridade, à interprofissionalidade e a sua relação com o 

processo de formação do profissional de saúde. 

 

2.1 CAPITAL HUMANO E A SAÚDE  

 

Esta unidade objetiva apresentar o profissional de saúde como capital humano 

fundamental para a área de saúde. Aponta-se, ainda, a necessidade de melhoria no 

processo de formação destes profissionais, com intuito de gerar uma assistência 

melhorada à população. Entende-se que a formação e a qualificação profissional 

visadas/pautadas na interprofissionalidade podem gerar melhores resultados na 

assistência à saúde. Fica evidente que o capital humano é fundamental para tal 

processo de desenvolvimento.  

Buss e Pellegrini Filho (2006) apontam que países que não realizam 

investimentos em capital humano essenciais para saúde são os que possuem grandes 

níveis de desigualdade na distribuição de renda. Isso pode caracterizar um círculo 

vicioso de profissionais desabilitados e má distribuição de renda no país.   

Viana e Lima (2010) destacam que profissionais habilitados e mais qualificados 

realizam o trabalhado com maior eficácia, por reconhecer o processo e a metodologia 

de trabalho com uma característica inovadora, favorecendo o desenvolvimento 

endógeno. Por conseguinte, percebe-se que o processo de trabalho aprimora-se a 

partir da formação e qualificação profissional, as quais podem ocorrer nas Instituições 
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de Ensino Superior (IES), a fim de formar e lapidar o trabalhador para que ele atue de 

modo inovador e efetivo no ambiente de trabalho. 

Diniz e Crocco (2006) ressaltam que o capital humano é um fator que pode ser 

determinante para a elevação da variação do capital, sendo que o investimento no 

insumo do capital humano é corresponsável por até 78% da variação de renda per 

capita, e faz com que o modelo de Solow4 possa ser ampliado e possua essa nova 

variável analítica. 

Segundo Silva e Marinho (2009), o capital humano pode ser considerado como 

um fator essencial a ser acrescido como estratégia de longo prazo no processo 

produtivo, pois se trata de um fator atuante na teoria do crescimento endógeno. 

Também, afirmam que pode haver um retorno de 11,42% dos investimentos em 

educação, que é base para a formação do capital humano. Corroborando com o 

estudo, Pereira e Lopes (2014) descrevem que os países se tornam mais produtivos 

e com maiores capacidades de produzir renda a partir do momento que há um 

investimento na educação profissional, transformando o trabalho mais seleto, e o seu 

resultado, o produto, com maior qualidade. Nesse sentido, fica claro que o 

investimento em formação profissional se faz necessário para um processo de 

desenvolvimento. 

O aprimoramento profissional faz com que o profissional se torne mais 

preparado e apto a exercer suas atividades laborais, melhorando, assim, sua 

capacidade de produção, ou seja, o investimento no capital humano atua 

positivamente frente à produtividade do trabalhador e em sua economia, gerando uma 

renda mais elevada oriunda de sua produtividade (VIANA; LIMA, 2010). 

Segundo Maia (2016), um dos fatores para o desenvolvimento é melhoria na 

qualidade da mão de obra por meio de programas de educação, treinamento e 

especializações. Os autores supracitados apontam a necessidade de melhoria da mão 

de obra do trabalhador, o que não se pode se referir apenas ao trabalhador operador, 

mas também, aos profissionais de saúde que atuam durante a assistência e gestão 

de saúde. 

                                            
4O modelo de Solow, como uma teoria neoclássica do crescimento econômico, apresenta caraterísticas 

que versam frente ao crescimento econômico em longo prazo e são relacionados ao capital humano, 
ou seja, quanto mais capacidade intelectual um indivíduo possui, maior será a produtividade do 
mesmo (SÁ; SILVA; SÁ; 2019). 
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Com o crescimento dos estudos na área de qualificação profissional, percebe-

se uma deficiência da união entre as IES, empresas e indústrias, pois, ambas 

necessitam de uma visão universitária, com foco interdisciplinar para atender ao 

mercado de trabalho, o qual se encontra  multifacetado e carente da união dos 

profissionais para uma compreensão e atendimento generalizado (ALBUQUERQUE; 

CASSIOLATO apud VIANA; ELIAS, 2007).Devido ao fato de as IES apresentarem um 

engajamento com as comunidades locais por meio da atuação de profissionais, sendo 

eles professores e/ou alunos, por meio da realização de ações de pesquisa, ensino e 

extensão, elas se tornam peças fundamentais que contribuem para o desenvolvimento 

econômico da região onde estão alocadas (DINIZ; CROCCO, 2006). 

A necessidade de formação e capacitação não se aproxima apenas do 

trabalhador de indústria, mas também, dos trabalhadores da área da saúde, pois estes 

compõem uma equipe multidisciplinar, a qual realizará a assistência em saúde para 

os demais trabalhadores, sendo assim o capital humano da saúde, também necessita 

de aperfeiçoamento. Segundo Ramalho, Passanezi e Santos (2008), os investimentos 

em saúde são fatores que atuam diretamente no produto da economia, pois o 

trabalhador encontrar-se-á mais suprido de saúde para seu labor em um caráter 

relacionado à saúde preventiva e curativa se houver necessidade. Desta forma, 

identifica-se a importância da atuação de profissionais de saúde que possuíram uma 

boa formação na graduação ou programas de especializações ou até mesmo em 

processos de capacitações internos originados por instituições de saúde onde estes 

profissionais estão locados. Em relação ao capital humano, Ramalho, Passanezi e 

Santos (2008, p. 89) consideram que ele é “composto não apenas por avanços na 

educação e nas condições de vida da população, mas também, pela forma como a 

atenção à saúde é disponibilizada para os indivíduos”. 

Como o fator educação inclui-se no composto de capital humano, é necessário 

pautar a necessidade de formação para profissionais de saúde que promoverão a 

saúde dos trabalhadores de todas as classes. 

O crescimento do capital humano, ou seja, da cumulação de capital humano, 

advém de uma base pautada no aumento do conhecimento, a qual não é geradora de 

rivalidade entre os seres, pois a sua utilização não altera a disponibilidade do mesmo 

para os demais, portanto pode ser um fator de promoção do crescimento endógeno 

(SILVA, 2004). Pontua-se novamente a necessidade de melhorias no processo de 

ensino aprendizagem nos cursos da área de saúde com foco na interprofissionalidade, 
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visto que as ações de saúde são produzidas concomitantemente por mais de uma 

classe profissional em prol de um ou mais usuários dos serviços de saúde, em que a 

rivalidade entre as profissões não pode existir para que o cuidado seja efetivo. 

O intuito de se investir em educação está na ampliação do potencial de trabalho 

com o aumento de conhecimento adquirido no processo de ensino aprendizagem, o 

qual pode compreender os treinamentos e qualificação profissional oferecidos pela 

empresa (ou não) e até mesmo o processo de formação no ensino superior 

(PEREIRA; LOPES, 2014). As ações mencionadas são transformadoras para com o 

indivíduo, pois além de agregarem conhecimento, o processo de formação prepara o 

ser humano para a vida em sociedade (PEREIRA; LOPES, 2014). 

Acredita-se que em relação à formação do capital humano em saúde, o 

processo de ensino e aprendizagem que ocorre durante a academia em caráter de 

formação e/ou especialização é quesito fundamental para o futuro profissional. 

Segundo Gama (2014), a qualidade do capital humano no Brasil é baixa e para 

que haja mudança neste contexto é necessário aprimorar a qualidade do ensino no 

país, bem como de professores e estrutura institucional. A formação de profissionais 

na área de saúde não é exceção a esta regra. 

Os profissionais de saúde são os responsáveis pela assistência em saúde da 

população em geral, portanto sua capacidade de produção é baseada neste quesito.  

Diniz e Crocco (2006) apontam que o aumento do capital humano não se refere 

apenas à escolaridade, mas também, em fornecer melhores condições de vida à 

população, melhorias na infraestrutura e saneamento básico. Isso faz com que a 

população adoeça menos e possua melhoria no tratamento de doenças.  

É possível perceber a necessidade de investimento no capital humano, mesmo 

que este seja um investimento em longo prazo. Dinniz e Crocco (2006) pontuam que 

investimento no capital humano implica em contribuições para com o desenvolvimento 

econômico, social e cultural de uma região.  

Após a compreensão da temática e sua análise frente ao objeto de estudo é 

possível compreender a necessidade de investimento em capital humano no processo 

de formação dos profissionais de saúde. Serão estes que atuarão na assistência à 

saúde da população, auxiliando na manutenção de vida dos trabalhadores nas esferas 

de níveis de prevenção, e atuando diretamente no desenvolvimento da região.  
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2.2 PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO CAPITAL HUMANO E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Em sequência, a unidade condiciona-se a apresentar a prática interdisciplinar 

e interprofissional do profissional de saúde e relacioná-lo como capital humano 

indispensável para o processo de desenvolvimento regional. Considerando que 

anteriormente aprofundou-se a discussão sobre o tema capital humano, nesta unidade 

far-se-á a relação com o Desenvolvimento Regional. 

Antecedendo a relação do capital humano com o desenvolvimento, apresenta-

se a aproximação da saúde com o fator desenvolvimento. Allebrandt et al. (2019) 

apontam que é necessário compreender a saúde como tática fundamental aliada a 

políticas nacionais, pois por meio dela, será possível a realização de estudos com 

intenções de identificar as realidades e necessidades das regiões onde são 

realizados, auxiliando, assim, nos processos de desenvolvimento. 

Em relação ao Desenvolvimento Regional, as concepções utilizadas no 

presente estudo são descritas pelos autores Siedeberg (2006) e Dallabrida (2017), os 

quais entendem o Desenvolvimento Regional como mudanças em uma sociedade, ou 

seja, em uma determinada localidade, ocasionada por recursos ativos, atuando frente 

às necessidades específicas da região. Ao relacionar o profissional de saúde como 

um recurso ativo e necessário para as regiões pode-se destacar que estes estão 

ligados à qualidade de vida da população, pois realizam assistência em saúde em 

seus três níveis de prevenção5. 

O Ministério da Saúde aponta a necessidade de planejamento regional para 

atuar frentes às necessidades de saúde de um determinado local, pois as ações 

devem promover cuidados resolutivos em saúde para todos. Como resultado é 

indispensável refletir frente à disponibilidade de profissionais de saúde que compõem 

uma equipe multiprofissional, pois são responsáveis por ações relacionadas aos 

serviços desta área (RIBEIRO; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2020). Desta forma, é 

necessário refletir a respeito dos profissionais de saúde formados na região, pois eles 

atuarão frente às necessidades da comunidade. 

                                            
5Prevenção primária: promoção à saúde. Prevenção Secundária: Detecção precoce de doenças e 

tratamentos. Prevenção terciária: reabilitação, recuperação e manutenção em equilíbrio funcional 
(BRASIL, 2013). 
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Quando uma comunidade6 utiliza seu potencial de desenvolvimento já existente 

para responder a dificuldades locais, diz-se que tal fato associa-se à teoria do 

desenvolvimento endógeno (DALLABRIDA, 2017). Uma das dificuldades sofridas pelo 

país é a necessidade de manter a saúde da grande massa da população, tal fato é 

exposto por pesquisas e pelas mídias, até mesmo pelo fato da pandemia7 de SARS-

CoV-2. Para tal fato é importante pontuar que a interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade estão presentes, seja em pesquisas na busca de vacinas e/ou 

processo de assistência aos usuários dos serviços de saúde. 

Ao se relacionar com a visão de desenvolvimento regional de Dallabrida (2017), 

o qual compreende que esta mudança ocorre com recursos já existentes na sociedade 

local8, percebe-se que o capital humano como mão de obra fundamental para 

assistência à saúde e manutenção da qualidade de vida pode passar por um processo 

de formação e qualificação por meio de recursos da própria região, podendo, assim, 

atrelar-se às suas necessidades. 

Na unidade anterior foi apresentada a necessidade de qualificação profissional 

dos profissionais de saúde, frente a isso, faz-se necessário o argumento de Maia e 

Mallmann (2012), os quais descrevem que o desenvolvimento regional inclui aspectos 

sociais, culturais ecológicos, territoriais e políticos, em associação com atores sociais, 

todos interagindo frente ao mesmo interesse. Tal fato necessita de várias áreas do 

conhecimento devido a sua complexidade. Sendo assim, o trabalho em equipe, ou 

seja, o método de trabalho interdisciplinar e interprofissional atrela-se às 

necessidades do desenvolvimento regional. 

Dallabrida (2011) enfatiza que para o estudo do desenvolvimento regional, uma 

única área do conhecimento não será suficiente para compreensão deste processo, 

considerado complexo. A partir dessa análise entende-se que para o processo de 

desenvolvimento regional e territorial, os estudos e trabalhos voltados a esta área 

devem ser realizados com a junção das áreas dos saberes, com uma característica 

inter(disciplinar)profissional. 

                                            
6Entende-se a comunidade, como responsável pelo processo de desenvolvimento e progresso regional, 

sendo que a população obrigatoriamente fará parte deste processo por pertencer a este território. 
7Em 11 de Março de 2020 a OMS declara pandemia de COVID-19 (OMS, 2020). 
8Refere-se aos docentes e discentes das áreas de saúde da universidade local. 
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A saúde da população não está atrelada apenas à eficácia das políticas de 

saúde, mas também, à democracia, ao bem-estar coletivo, e a uma combinação entre 

desenvolvimento econômico e social (VIANA; ELIAS, 2007).  

Relacionando a saúde com questões econômicas, Allebrandt et al. (2019, p. 8) 

descrevem que: 

 

A saúde é, ao mesmo tempo, parte integrante do sistema de proteção social, 
bem como, um fator indispensável, que oportuniza um ambiente favorável ao 
desenvolvimento e com impacto na dinâmica regional, criando condições 
para a geração do trabalho e renda. 

 

Entretanto, é importante pontuar a necessidade de políticas públicas com 

qualidade e assistência à saúde integral em prol de uma visão econômica, devidos 

aos custos para se manter ou recuperar a saúde. 

O estudo associa-se, também, à teoria da modernização na qual Dallabrida 

(2011) descreve que um traço característico da sociedade tradicional é a estabilidade, 

e uma das características de uma sociedade moderna é o fato de estarem mais 

abertas a mudanças. Desta forma, entende-se que a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade são uma inovação9 para o modelo de ensino e, também, para o 

modelo de trabalho assistencial, em que será necessária esta habituação com o novo, 

com a integralização de saberes e habilidades.  

No que tange a teorias do desenvolvimento em relação com a 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade, o foco volta-se ao local, regional e 

territorial. No dizer de Dallabrida (2017), o desenvolvimento local, territorial e regional 

possuem elementos comuns, os quais se remetem à responsabilidade com a 

sociedade regional, com um processo de mudança estrutural e localizado e, também, 

com uma dinamização socioeconômica focada na melhora da qualidade de vida. 

Desta forma, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade se atrelam à teoria, pois 

ambas atuam visando a qualidade da assistência em saúde dentro dessas três 

esferas10 supracitadas. 

Como descrito por Maia e Mallmann (2012, p. 91). 

 

 

                                            
9Experiências inovadoras de interprofissionalidade e interdisciplinaridade com a união do ensino-

serviço-comunidade (FREIRE FILHO et al., 2019). 
10Local, Territorial e Regional. 
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[...] a interdisciplinaridade pode pressupor adotar um conceito de 
desenvolvimento que se distância das abordagens enviesadas por recortes 
monodisciplinares, tais como, os derivados da ideia de aumento da riqueza 
das nações (como em Adam Smith e alguns economistas clássicos) ou 
crescimento econômico (como defendido pelos simpatizantes de Keynes) ou 
mesmo acumulação de capital. 

 

Ao compreender os autores supracitados, entende-se que a 

interdisciplinaridade é uma condição sine qua non para o desenvolvimento ser 

alcançado.  

Epistemologicamente é necessário relacionar o desenvolvimento com a 

interprofissionalidade devido à seguinte questão: se para alcançar o desenvolvimento 

é necessária a interdisciplinaridade, e ela é base fundamental da 

interprofissionalidade, portanto o desenvolvimento se engaja na 

interprofissionalidade.  

A interdisciplinaridade é um dos focos de estudo para a comunidade científica. 

Destaca-se a ocorrência da interdisciplinaridade de maneira internalizada no 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional (PMDR)11. Gumbowsky, Milani 

e Bazzanella (2016) ressaltam que as pesquisas realizadas junto ao PMDR indicaram 

robustez no quesito interdisciplinaridade, e foi possível confirmar que o 

desenvolvimento é multiprofissional e interdisciplinar.  

O Desenvolvimento Regional em programas de Stricto Sensu se caracteriza 

por uma composição com caráter multiprofissional, em que as pesquisas são 

realizadas de forma interdisciplinar, integrando diferentes áreas do conhecimento 

(GUMBOWSKY; MILANI; BAZZANELA, 2016). 

Desta forma, entende-se que a interdisciplinaridade está ligada ao 

Desenvolvimento Regional o que contribui gradativamente para o crescimento de 

pesquisas científicas que favorecem as regiões. 

Os municípios integrantes desta região são representados pela Associação dos 

Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE). Ela é composta por: Bela 

Vista do Toldo, Irineópolis, Major Vieira, Papanduva, Itaiópolis, Monte Castelo, Mafra, 

Canoinhas, Porto União e Três Barras,  

                                            
11O PMDR da Universidade do Contestado está localizado no município de Canoinhas, estado de Santa 

Catarina, na região do Planalto Norte Catarinense. 
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Os prefeitos dos munícipios englobados pela AMPLANORTE elaboraram o 

Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) com intuito de melhorar a infraestrutura e 

serviços oferecidos à população (AMPLANORTE, 2017). 

O PDR pontua o fortalecimento da Atenção Básica, o qual ocorrerá com a 

ampliação da cobertura das Estratégias de Saúde da Família (ESF), e para que tal 

ação ocorra, foi prevista a implementação de equipes de ESF e Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) (AMPLANORTE, 2017). Portanto, 

infere-se que o PDR pontua ações de maneiras interdisciplinares e interprofissionais 

com objetivo de aperfeiçoamento da assistência à saúde. 

Tal aperfeiçoamento, acima mencionado, faz-se necessário, pois segundo 

Ferigollo e Kessler (2017), o modelo biomédico de atenção à saúde se tornou 

insuficiente para atender essa demanda, visto que uma única área profissional ou 

especialidade não basta para atender integralmente o usuário, reforçando mais uma 

vez que a cooperação e o trabalho em equipe tornaram-se um fator imprescindível na 

assistência. 

Lima et al. (2018) apontam resultados da pesquisa realizada acerca da 

aceitação dos profissionais da saúde, frente à realização da assistência em saúde por 

meio do trabalho em equipe interdisciplinar, na qual os trabalhadores aprovam a 

prática colaborativa no ambiente de trabalho com compartilhamento de 

responsabilidades e dos cuidados na assistência. 

Ceccim (2018) aponta que a interprofissionalidade é um importante indicativo 

da melhoria da qualidade de serviços prestados ao cliente e que, também, pode 

auxiliar na redução de riscos, elevando a segurança do paciente, oportunizando 

melhoria na satisfação, entre outros benefícios ao cliente. Fato que ao ser 

considerado, torna possível compreender que tal prática assevera o desenvolvimento 

da região que opera com tal modalidade. 

Ferigollo e Kessler (2017) apontam que quando os acadêmicos, durante sua 

formação, adquirem o entendimento e atribuições das demais áreas, a atuação ocorre 

de maneira simplificada e com facilidade.  

Corrobora-se com Rebouças, Gondim e Pinheiro (2019) os quais apontam um 

dos valores da interprofissionalidade relacionado à prática, que é a promoção do 

respeito interprofissional, o que gera um ambiente de trabalho mais saudável. 
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Compreende-se então o profissional da saúde como capital humano para a 

geração/manutenção da saúde e qualidade de vida, a qual segundo Dallabrida (2017), 

relaciona-se com o Desenvolvimento Regional.  

Allebrandt et al. (2019) apontam importante associação entre saúde e 

desenvolvimento, sendo a saúde geradora de empregos, renda para a comunidade e 

área para investimento em pesquisas, produzindo crescimento econômico e altas 

taxas de empregabilidade, estimulando, assim, o processo de desenvolvimento. 

Ao término da análise desta unidade pode-se compreender que o profissional 

de saúde como capital humano para a geração/manutenção da saúde e qualidade de 

vida deve possuir uma formação com base no trabalho em equipe e nas necessidades 

regionais, visando, assim, ao desenvolvimento da região. 

 

2.3 INTERPROFISSIONALIDADE E A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE (PNESP) 

 

Esta unidade versa sobre a interdisciplinaridade e interprofissionalidade 

perante a política nacional de educação permanente. O intuito é apontar como e se a 

política educacional atua frente a estas características, a fim de aperfeiçoar o capital 

humano como mão de obra para a saúde nacional. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) foi instituída 

pelo Ministério da Saúde (MS) por meio da portaria n° 198, na data de 13 de fevereiro 

de 2004, como uma estratégia para a formação e desenvolvimento dos profissionais 

de saúde. Do mesmo modo, o MS possui responsabilidade na ordenação de recursos 

humanos para a área da saúde (BRASIL, 2004a). Como a PNEPS está baseada em 

Educação Permanente em Saúde, a sua conceituação se faz necessária. Desta forma, 

apresenta-se o seguinte conceito: 

 

Ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho 
em saúde e que tenham como objetivo a transformação das práticas 
profissionais e da própria organização do trabalho, tomam como referência 
as necessidades de saúde das pessoas e das populações, a reorganização 
da gestão setorial e a ampliação dos laços da formação com o exercício do 
controle social em saúde (BRASIL, 2009a, p. 22). 

 

A Educação Permanente em Saúde ocorre com o envolvimento entre ensino e 

serviço. Ambos com foco no desenvolvimento das equipes multiprofissionais de 
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saúde, as quais estão inseridas em diversos setores assistenciais e necessitam de 

melhorias nas técnicas de assistência objetivando um cuidado de qualidade 

(GONÇALVES et al., 2019). Compreende-se a necessidade de integração entre o 

ensino e o serviço assistencial de saúde, criando assim um vínculo facilitador para a 

implementação da PNEPS. 

A PNEPS promove a transformação do trabalho em saúde no Brasil e é 

considerada um marco importante para progressos e melhorias na área e está 

baseado no desenvolvimento de estratégias para atuar frente a necessidades do SUS 

(BRASIL, 2018a). Ao atuar de forma transformadora do trabalho em saúde, tal política 

direciona-se ao público multiprofissional em diversos níveis organizacionais e 

assistenciais do serviço de saúde (GONÇALVES et al., 2019). 

É necessário discutir a Educação Permanente em Saúde, pois esta atua sob 

as necessidades oriundas da atenção em saúde, associando o ensino como estratégia 

para melhorias e mudanças no viés do trabalho em saúde em nível nacional (BRASIL, 

2018a). Portanto, é necessário analisar a PNEPS, a qual apresenta em seu artigo 

primeiro, parágrafo único e inciso primeiro, a seguinte função:  

 

[...] Identificar necessidades de formação e de desenvolvimento dos 
trabalhadores de saúde e construir estratégias e processos que qualifiquem 
a atenção e a gestão em saúde e fortaleçam o controle social no setor na 
perspectiva de produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva 
(BRASIL, 2004a, p. n.p.). 

 

Compreende-se que, para o alcance do impacto esperado pela implementação 

da política pública em questão, há a necessidade de implementação da EIP. Para 

Reeves (2016), a EIP possui íntima relação com a qualidade de assistência em saúde. 

Em vista disso, ao analisar a política, identifica-se a prática da Educação 

Interprofissional e da Interprofissionalidade no trabalho em saúde.  

Ao relacionar a EIP com a PNEPS, é necessário expor um exemplo 

imprescindível desta interação, denominado matriciamento, o qual, segundo Brasil 

(2009b), é formado por um grupo de profissionais, os quais podem ou não possuir 

uma relação direta com o usuário do sistema de saúde, entretanto, suas tarefas irão 

ser fundamentais às equipes assistenciais.   

Fica evidente que a PNEPS é uma política pública voltada à educação 

permanente dos profissionais de saúde, visando à melhoria prática e intelectual deste 

importante recurso humano, corroborando assim com Magnago et al. (2017), os quais 
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apontam que os recursos humanos na área de saúde necessitam desenvolver-se 

constantemente. 

O desenvolvimento frente à melhoria prática e intelectual, novamente é aliado 

ao matriciamento, pois este, oferta um suporte assistencial e técnico pedagógico, no 

qual produz ações educativas como apoio para as equipes (BRASIL, 2009b). Fica 

exposta a conexão entre o matriciamento e a educação permanente do profissional 

de saúde, fatos fundamentais para o desenvolvimento da classe profissional.  

Ao comparar a necessidade do desenvolvimento desta classe profissional com 

a necessidade do SUS, identifica-se que o sistema de saúde subsidia as bases da 

PNEPS e busca desenvolver iniciativas para suprir algumas fragilidades em relação à 

força de trabalho (BRASIL, 2018a).  

Portanto, a PNEPS é uma estratégia de ação para com as fragilidades do 

sistema, e com isso há necessidade de definições que circundam a política a serem 

estabelecidas. Do mesmo modo, Milani e Vandresen (2019) pontuam que a execução 

da PNEPS se transforma em uma estratégia que expõe o trabalhador a uma reflexão 

das suas ações durante o processo de trabalho, fazendo com que ele reconheça a 

importância de suas ações. Tal assertiva corrobora-se com Freire Filho et al. (2019), 

os quais apontam que a PNEPS vem apresentando-se como uma perspicaz estratégia 

de transformação de práticas e formação em saúde, entretanto, ela necessita abordar 

com mais profundidade a EIP em suas ações. 

A relação da PNEPS com a EIP se torna inegável, entretanto, o apontamento 

de França et al. (2017), faz-se importante, pois descrevem que a implementação da 

PNEPS depende ainda de um olhar individualizado em que as necessidades regionais 

estejam como foco das ações das mudanças e aprimoramentos dos processos de 

trabalhos. 

Gonçalves et al. (2019) apontam em seus estudos, ações realizadas frente à 

implementação da PNEPS, sendo elas oficinas regionais que analisaram a 

implementação da política as quais ocorreram na região Sul, Norte, Nordeste, Centro-

Oeste e Sudeste. Tal análise gerou a identificação de problemas no processo de 

implementação da PNEPS, em que um deles é a EIP, que gera uma demanda de 

formação para ações de desenvolvimento da Educação Permanente em Saúde.  

Ao ser identificado como problema, ações de fortalecimento frente ao quesito 

foram desenvolvidas. Dentre elas, exemplifica-se a criação do Laboratório de 

Inovação e Educação em Saúde, que contemplou a EIP. Esta ação aproxima a 
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interprofissionalidade com a PNEPS (BRASIL, 2018a). Ainda ocorreu a publicação do 

material: Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, e o que se tem 

produzido para o seu fortalecimento, que versa principalmente sobre a EIP e a 

Interprofissionalidade (GONÇALVES et al., 2019; BRASIL, 2018a). 

Ao compreender que as necessidades locais devem ser foco das ações para o 

aperfeiçoamento do profissional de saúde, a integração entre serviço e saúde se faz 

necessária. 

Almeida, Teston e Medeiros (2019) descrevem que políticas com base na 

interlocução entre ensino, serviço e comunidade possuem grande capacidade de 

aprimorar a EIP e a implementação da PNPES. Freire Filho et al. (2019) apontam que 

a PNEPS necessita abordar a EIP com mais sistematização e clareza dentro de suas 

ações. 

Ao término da unidade, é possível identificar que existem ações em âmbito 

nacional frente à implementação da PNEPS, entretanto os autores apontam que a 

EIP, consequentemente, a interprofissionalidade deve ser trabalhada de forma 

melhorada, pois se evidenciou que a EIP se faz necessária para a execução da 

PNEPS. 

 

2.4 INTERDISCIPLINARIDADE E INTERPROFISSIONALIDADE 

 

O objetivo da presente unidade é apresentar a origem e conceitos que 

permeiam a interdisciplinaridade e interprofissionalidade, bem como suas 

associações com a área da saúde. 

 

2.4.1 Interdisciplinaridade 

 

Vilela e Mendes (2003) em um horizonte epistemológico compreendem a 

interdisciplinaridade como método de desenvolvimento de pensamentos capazes de 

repercutir frente a problemas complexos da sociedade, como a saúde, a qual possui 

grandes desafios para ser atingida.  

A interdisciplinaridade vem sendo quesito de impacto, inclusive para pesquisas 

na área da saúde. Perez (2018) apresenta em sua pesquisa um número de 34 artigos 

encontrados em relação à definição da temática interdisciplinaridade, seguido por 44 

das Ciências Humanas e 08 de Ciências Sociais Aplicadas. Com isso, enfatiza-se o 
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anseio de evolução frente à temática e a afinidade com a área da saúde, mas se 

esbarra novamente nas suas dificuldades de implementação. 

Dessa forma, identifica-se a necessidade de elencar algumas concepções de 

interdisciplinaridade, os quais, são apresentados no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Concepções de interdisciplinaridade 

Autor Concepções 

Vilela e Mendes (2003) Descrevem em seu estudo a interdisciplinaridade 
como a interação de duas ou mais disciplinas, as 
quais quando em contato apreendem e 
dependem uma das outras. 

Costa (2007) Pontua interdisciplinaridade como interação entre 
duas disciplinas em que ambas saiam 
beneficiadas, de uma forma a incorporar práticas 
e técnicas, gerando uma disciplina modificada. 

Fazenda (2008a,b) Pontua a interdisciplinaridade como junção de 
disciplinas e atitude de ousadia e busca do 
conhecimento. 

Raynaut (2014) Interdisciplinaridade como colaboração entre 
disciplinas que partilham do mesmo universo. 

Perez (2018) Apresenta a interdisciplinaridade como a junção 
entre as disciplinas, caracterizando uma prática 
em conjunto em que não haja uma fragmentação 
do conhecimento. 

Pereira (2009) Interdisciplinaridade como interação entre 
diferentes saberes 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Após a apresentação das concepções de interdisciplinaridade, evidencia - se 

que a interdisciplinaridade ocorre a partir da integração entre disciplinas, as quais 

durante a formação do profissional de saúde devem ser integradas umas às outras. 

Entretanto esta interação, segundo Silva (2019), deve ocorrer de maneira que 

não haja sobreposição de uma sobre a outra, e sim, trabalhem juntas. 

Santana e Silva (2020) apontam que a formação do profissional de saúde é 

caracterizada pela fragmentação entre as disciplinas, com características 

tendenciosas ao trabalho isolado devido à competição entre as profissões.  

Rios, Sousa e Caputo (2019) asseveram que a interdisciplinaridade agrega o 

processo de ensino, pesquisa ou extensão os quais podem/devem ser aplicados ou 

desenvolvidos por diferentes áreas profissionais, tornando possível um olhar mais 

crítico e atento sobre determinado assunto, prevalecendo a fragmentação do ensino 

que ocorre de forma dominante. 

Perez (2018) descreve que a fragmentação do conhecimento pode ser 

superada com a implementação de métodos interdisciplinares de ensino reformulado. 
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Corroborando com Perez (2018), Azevedo, Pezzato e Mendes (2017) apontam que a 

forma desmembrada de ensino como hoje se conhece, com aprendizagem e atuação 

desarticulada, é reconhecida como prática inadequada e vem gerando grande desejo 

de modificação, com intenção de torná-lo amplo, organizado e vinculado.  

A interdisciplinaridade no processo de ensino aprendizagem contribui para que 

os alunos se envolvam com assuntos desafiadores aumentando assim o 

desenvolvimento da inteligência e habilidades (SILVA, 2019). 

Após tais assertivas, identifica-se a complexidade e a necessidade para a 

realização de atividades interdisciplinares. Marin e Ribeiro (2018) descrevem que há 

grandes problemas quando não ocorre o compromisso entre profissionais, ou seja, o 

trabalho interdisciplinar prejudicado implica em problemas éticos, fragmentação de 

equipes de trabalho. 

Com esta complexidade visível, é necessária a compreensão da 

interdisciplinaridade desde a sua origem. Para tal, ao deslumbrar a 

interdisciplinaridade em um contexto histórico, ela esteve presente em momentos de 

produções agrícolas e em grandes construções civis e até mesmo em embarcações 

para navegações, as quais necessitavam de diversas áreas do conhecimento para 

que as produções ocorressem com qualidade, sendo assim, a interdisciplinaridade já 

estava em uso (RAYNAUT, 2014). 

A interdisciplinaridade parece não ser apenas uma necessidade do século XXI, 

ela já era requisitada desde os tempos pré-históricos, em que um conjunto de saberes 

era posto em prática para a agricultura. 

Raynaut (2014) aponta um exemplo que pode ser citado, o qual se refere a 

momentos em que eram necessários certos conhecimentos sobre plantas, clima e 

habilidades diante de ferramentas a serem utilizadas. Pode-se citar outro exemplo: as 

construções civis que necessitavam de várias áreas do conhecimento para que se 

concretizassem. Evidencia-se, portanto, que nenhum processo técnico se restringe 

apenas ao domínio de uma competência.  

A esse respeito pode-se considerar que este modelo de trabalho 

(interdisciplinar) não é novo, mas é uma modalidade advinda dos primórdios, em que 

as pessoas possuíam características e habilidades de trabalho em conjunto com foco 

na junção dos saberes para o alcance dos seus objetivos com maior facilidade de 

efetividade. 
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A área de saúde enfrenta inúmeros desafios.  Um deles é o movimento para 

encontrar novos modelos assistenciais que se reportem ao ser humano de uma forma 

holística, pois todo acontecimento a ele atrelado deve ser avaliado em suas as 

dimensões, devido à especificidade de cada ser humano ou conjunto de familiar 

(BASTOS; SANTANA; BASTOS, 2017). Para tal, os profissionais de saúde devem 

dispor de uma formação com um olhar que transcenda a cultura biologista, e assim 

cultue a assistência à saúde de forma integrada. 

Conforme Rios, Sousa e Caputo (2019) apontam, é inatingível visualizar 

amplamente a saúde por um olhar individual e uniprofissional, para tanto é necessário 

estender o panorama para se observar além da visão disciplinar e transcender à 

interdisciplinaridade. Dessa forma, é fundamental visar, não a simples interação entre 

as disciplinas, mas sim a modificação de padrões, a troca de competências para o 

compartilhamento de saberes e experiências. 

Silva (2019) aponta que a interdisciplinaridade ocorre com a relação entre duas 

disciplinas, não havendo sobreposição de uma sobre a outra.  

A interação entre os cursos da área de saúde se faz necessária, pois por meio 

deles o capital humano, ou seja, os profissionais de saúde serão preparados para a 

realidade atual, sendo assim, a saúde deve ser considerada interdisciplinar (VILELA; 

MENDES, 2003). 

Perez (2018) ressalta que a interdisciplinaridade pode diminuir os erros e 

deficiências no processo de formação dos profissionais de saúde, sendo também, um 

método para que a atuação profissional deixe de ser fragmentada. Ainda em relação 

à interdisciplinaridade e à formação de agentes de saúde, Bastos, Santana e Bastos 

(2017) descrevem que há uma necessidade de mudança no sistema de formação dos 

profissionais de saúde no Brasil, a qual deve enaltecer a interdisciplinaridade nos mais 

diversos níveis de formação. 

Oliveira et al. (2016) apontam que o ensino, que vem sendo aplicado pelas 

instituições, tende a adotar a interdisciplinaridade esporadicamente, mantendo assim 

o foco nas especialidades fragmentadas e dificultando a atuação em equipe. Este 

modo tradicional e desconectado de ensino não agrega aos estudantes a formação 

crítica nem a capacidade de resolução de problemas. Em vista disso, fica explicito que 

a interdisciplinaridade deve ser trabalhada com mais ênfase durante a formação dos 

profissionais da saúde. 
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Para que haja compreensão da interdisciplinaridade no processo de formação, 

pontua-se o estudo de Santana e Silva (2020), no qual analisaram a percepção de 

estudantes expostos a um projeto de extensão interdisciplinar. Após tal processo, 

identificaram que ocorreu o despertar no aluno para a temática frente a imposições 

éticas e políticas, compreendendo as necessidades do coletivo através de ações 

integradas, superando a assistência fragmentada em saúde. 

Costa (2007) observa que os profissionais da saúde enfatizaram a importância 

da interdisciplinaridade. Após a análise deste estudo, percebe-se o valor que se é 

dado a tal característica, entretanto, apesar de haver um enaltecimento, constata-se 

que a ideia/conceito da interdisciplinaridade se encontra simplificada, e na prática em 

si, as ações encontram-se desarticuladas. 

Os profissionais de saúde identificam positivamente a interdisciplinaridade, 

entretanto, possuem uma visão meramente simplificada de como fazê-la, por isso 

percebe-se que é necessário que ela esteja como foco da aprendizagem durante a 

formação dos profissionais (COSTA, 2007). 

Araujo et al. (2019) apontam que uma das grandes dificuldades para a 

execução de atividades interprofissionais em saúde são oriundas do processo de 

formação do profissional de saúde, bem como, a falta de companheirismo e 

cooperação entre os profissionais. 

Fávero e Tonieto (2020) destacam como dificuldade a polissemia do conceito 

e do termo interdisciplinaridade, pois mesmo a temática sendo alvo de estudo há 

décadas, a sua conceituação é precária e prejudica a identificação da sua ocorrência 

ou não. 

 

2.4.2 Interprofissionalidade 

 

O termo interprofissionalidade (IP) é utilizado tanto no meio educacional quanto 

no profissional, de forma equivocada quando confundido com a multiprofissionalidade, 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade.  

A palavra interprofissionalidade possui o prefixo ‘inter’ o qual faz jus ao 

encontro de duas ou mais profissões e se refere ainda ao produto formado por 

elementos mais comuns entre as profissões. Esses termos auxiliam para o alcance 

da Educação Interprofissional (EIP) que, consequentemente, trará à tona a IP 

(CECCIM, 2018; FREIRE FILHO, 2018).  
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Ellery e Barreto (2019, p. 15) apontam que: 

 

A Interprofissionalidade é um termo usado para definir a atuação conjunta de 
diversos profissionais dentro de suas áreas de competência, integrando 
saberes (domínio cognitivo12) e compartilhando práticas ou colaborando em 
atividades complementares (domínio pragmático13), processos estes 
mediados por afetos. 

 

Assim sendo, é necessário que a colaboração e reconhecimento profissional 

sejam efetivos em âmbito de equipe multiprofissional, transcendendo à prática 

profissional. 

Para que a IP ocorra é fundamental que durante a atividade laboral assistencial, 

o trabalho da equipe multiprofissional seja realizado de forma sincrônica, no qual todos 

possuam foco na realização de um trabalho sinérgico em prol dos resultados 

esperados pela equipe e em prol dos usuários dos serviços de saúde (CECCIM, 2018). 

Em relação à semelhança de conceitos, tal similitude ocorre pelo fato 

apresentado por Ellery e Barreto (2019), as quais apontam que a 

interprofissionalidade é marcada pela interdisciplinaridade. Sendo assim, pode-se 

compreender o motivo da confusão entre os conceitos, entretanto a 

interdisciplinaridade diz respeito a conteúdo teórico, já a interprofissionalidade a 

processos de trabalho, por exemplo, a assistência à saúde. 

Para que haja uma atenção em saúde de maneira eficaz, Reeves (2016) 

ressalta que uma estratégia fundamental é a adoção da Educação Interprofissional 

(EIP) no processo de formação. A partir da análise de Reeves (2016), entende-se que 

a habilidade de se trabalhar de modo interprofissional é gerada/aprimorada a partir da 

EIP. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010, p. 10) “A educação 

interprofissional ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem 

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

melhorar os resultados na saúde”.  

A prática da EIP fortalece os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). No 

ano de 2016, foi executado no Brasil, pelo Ministério da Saúde, o plano para 

implementação de EIP, isso se deu após intervenção da OPAS e da OMS. Como 

                                            
12Domínio Cognitivo: Princípio e saberes de diversas disciplinas, ou seja, troca de saberes (ELLERY; 

BARRETO, 2019). 
13Domínio Pramático: Meios e ações pela qual o trabalho é realizado, ou seja, colaboração 

interprofissional e compartilhamento de práticas (ELLERY; BARRETO, 2019). 
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consequência, a EIP está presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 

2020). 

Ceccim (2018) enfatiza que a interprofissionalidade agrega mais segurança e 

satisfação ao usuário, de modo que ocorre a troca de informações e conhecimentos, 

sendo que esta modalidade está centrada no fortalecimento do sistema de saúde e 

na redução do sofrimento durante a carga de trabalho devido à cooperação dos 

afazeres. Ceccim (2018), ainda, afirma que, além de formar profissionais mais aptos 

a atender os usuários dos serviços de saúde de forma segura, a assistência realizada 

de forma interprofissional será exercida necessitando uma menor força de trabalho e, 

consequentemente, um desgaste físico e mental minimizado. 

Homeyer et al. (2018) apontam que a EIP, além de promover aspectos positivos 

na prática assistencial, também promove a cooperação interprofissional e o aumento 

do respeito entre as profissões. A formação destes profissionais com foco na 

interprofissionalidade é um processo complexo e desafiador, o qual necessitará de 

investimentos para que as mudanças no ensino ocorram, e só assim haja a quebra de 

paradigmas profissionais (FREIRE FILHO et al., 2019). 

Ao pensar na capacidade que os profissionais da saúde possuem no trabalho 

em equipe, de forma interprofissional, é intrínseco que seja refletido sobre seu 

processo de formação nas Instituições de Ensino Superior. Frente a este fato, Rossit, 

Batista e Batista (2014) apontam que a interprofissionalidade no processo de 

formação possibilita que o futuro profissional de saúde aperfeiçoe o processo de 

tomada de decisão, atuando de maneira crítica e reflexiva. 

A visão dos profissionais da área da saúde é unificada frente à necessidade do 

trabalho em equipe interdisciplinar e interprofissional, e acaba por ser uma 

necessidade interna dos serviços de saúde, que em si só pode ser realizada por um 

trabalho coletivo (COSTA, 2007). 

A equipe de saúde pode encontrar-se confusa com os conceitos de 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Rebouças, Gondim e Pinheiro (2019) 

ressaltam em seu estudo que alguns dos entrevistados manifestaram-se confusos 

com o conceito de interdisciplinaridade e interprofissionalidade, apresentando ambas 

como sinônimas. 

Evidencia-se assim a necessidade de se trabalhar tais práticas durante a 

formação do profissional. Corroborando com Paro e Pinheiro (2018), os quais afirmam 

que para a ocorrência da prática interprofissional é necessária uma aproximação do 
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ambiente de ensino com o mundo do trabalho. Sendo possível assim, atender às 

necessidades da população, as quais podem estar associadas à sua qualidade de 

vida, bem como, sua expectativa de vida. 

Segundo Mendes (2010), o Brasil passa por um momento em que a pirâmide 

etária sofre inversão. Há acréscimo da população mais velha e a taxa de fecundidade 

está em queda. Associado a isso, a população sofre com o aumento nos casos de 

doenças crônicas. Mendes apontava, em 2010, a inversão da pirâmide etária. Para 

confirmação da ocorrência desta assertiva, destacam-se as pirâmides etárias (figura 

01), apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Figura 1 – Pirâmides etárias dos anos de 2010 e 2021 e projeção para o ano de 2060. 

 
Fonte: IBGE (2021). 

 

É possível evidenciar a inversão da pirâmide etária brasileira, por meio da 

análise comparativa do ano de 2010 com o ano de 2021, e uma projeção para o ano 

de 2060. A figura 1 retrata que a pirâmide etária do Brasil no ano de 2010 encontrava-

se com uma base larga, ou seja, o número de crianças, jovens e adultos estava 

prevalecendo em relação ao número de idosos. Já no ano de 2021 foi possível 

perceber que a população brasileira está em fase de envelhecimento, e o aumento 

em relação ao número de crianças no país diminuiu. Ao analisar a projeção da 

pirâmide etária para o ano de 2060 percebe-se o envelhecimento exponencial da 

população brasileira, confirmando o fato descrito por Mendes em 2010. 

A assistência em saúde é fornecida de uma forma fragmentada em que as 

condições crônicas não estão sendo tratadas efetivamente, e ao considerar o 

envelhecimento da população haverá necessidade da melhoria para tais condições 

de saúde (MENDES, 2010). Para que ela ocorra pode-se citar a prática de assistência 
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interprofissional, a qual gera melhores resultados aos usuários dos serviços de saúde, 

bem como, ao próprio sistema.  

Nascimento et al. (2019) pontuam: quando implementada a prática 

interprofissional, a assistência ocorre de forma humanizada com ênfase nas 

necessidades do usuário, o que se considera positivo para o profissional de saúde e 

para o sistema, pois a assistência será mais resolutiva. 

Reeves et al., (2017) apontam que a colaboração interprofissional pode atuar 

diretamente no serviço prestado ao usuário, tendendo a aumentar a qualidade 

assistencial. 

Já a interprofissionalidade, versa sobre a união de práticas de duas ou mais 

disciplinas em prol de um objetivo, o que gera uma assistência mais abrangente e 

segura ao usuário e ao sistema de saúde, e será de extrema necessidade devido a 

características da projeção etária dos brasileiros. 

Apesar de haver menções e apontamentos frente à positividade da assistência 

interprofissional, Reeves (2016) aponta evidências frente às dificuldades de 

colaboração interprofissional vinculados à qualidade da assistência. 

A partir da análise dos autores mencionados nesta unidade, entende-se a 

complexidade e a necessidade da população brasileira, no que tange à capacidade 

dos profissionais de saúde em trabalhar em conjunto, ou seja, de forma 

interprofissional para atender de uma maneira adequada às necessidades da 

população. 

Ao término desta unidade, evidencia-se que o conceito da interdisciplinaridade 

se relaciona com a integração entre saberes, superando o conhecimento 

fragmentado. Pode-se considerar uma prática complexa, com inúmeras dificuldades, 

entretanto, faz-se necessária no processo de formação de profissionais de saúde, 

como também, dos profissionais de saúde já formados. 

Após a análise frente às temáticas, foi possível identificar que para que a 

interprofissionalidade ocorra, a interdisciplinaridade torna-se uma condição sine qua 

non. Ao pensar na etimologia da palavra ‘interdisciplinar’ a qual é composta por um 

prefixo ‘inter’ faz jus a: entre, a um sufixo ‘disciplinas’ que gira em torno de: áreas do 

conhecimento, as quais são vivenciadas e aprimoradas dentro da academia, ou seja, 

durante o processo de formação do profissional. 
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2.5 A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO BRASIL, UM VIÉS 

FRENTE À INTERDISCIPLINARIDADE E INTERPROFISSIONALIDADE 

 

Nesta unidade, aborda-se a formação dos profissionais de saúde no Brasil 

relacionando o viés interdisciplinar e interprofissional às Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos da área de saúde. Descreve, também as contribuições do 

Conselho Nacional de Saúde para a formação dos profissionais da área. 

 

2.5.1 A Formação dos Profissionais de Saúde: Dificuldades e Ações para 

Implementação da Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade 

 

O processo de formação dos profissionais de saúde no Brasil advém do nível 

médio, técnico e superior. O objeto deste estudo vincula-se à formação de 

profissionais de saúde de nível superior, promovido por uma Instituição de Ensino 

Superior local. 

Chiesa et al. (2007) apontam que no ensino superior, a formação dos 

profissionais de saúde no Brasil ocorre com um enfoque biologista. Esse enfoque gera 

um egresso com fragilidades em sua formação para atuar nos diversos níveis de 

atenção em saúde. 

Exercer a docência de maneira eficaz e de qualidade é um grande desafio, 

principalmente para os professores do ensino superior devido a constantes mudanças. 

Isso exige destes profissionais uma rápida adaptação nos métodos de ensino, 

direcionando a formação profissional de modo condizente com o que a 

contemporaneidade vem requisitando (MASETTO, 2020). 

Um dos grandes meios de superação do ensino desagregado é a atuação em 

equipe do corpo docente, deixando para trás conceitos individualistas, rompendo com 

o tradicionalismo, tornando assim, a sala de aula um meio transformador dos futuros 

profissionais (MASETTO, 2020). 

Maia e Malmann (2012) pontuam que a interdisciplinaridade não acontece 

espontaneamente, mas necessita de uma metodologia e tempo. De fato, não ocorre 

de maneira espontânea. A propósito, Silva (2019) aponta que no processo de 

formação dos professores há um grande movimento para o planejamento de ações 

interdisciplinares, entretanto, muitas vezes, são ações de integração sem sucesso. 

Em síntese, as IES necessitam de metodologias capazes de desenvolver a 
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interdisciplinaridade e interprofissionalidade no aluno, expondo-o a vivências com as 

demais áreas do saber, focando no objetivo: formar profissionais com habilidade de 

trabalho em equipe. 

Sherman et al. (2020) apontam que o apoio e fornecimento de recursos pelas 

Universidades são fundamentais para a o avanço das iniciativas em prol da 

colaboração interprofissional, em que as estratégias de atuação necessitam envolver 

todas as partes interessadas: a IES (administradores, docentes e colaboradores) e os 

alunos. 

O processo de formação faz com que os alunos concluam sua graduação com 

dificuldades de compartilhamento de ideias e no processo de comunicação no 

trabalho (RAYNAUT, 2014). 

A metodologia de ensino deve estar focada em trabalhar para minimizar estes 

problemas, para tal, é necessário que haja um desejo pessoal em ultrapassar as 

barreiras disciplinares (RAYNAUT, 2014). 

No século XXI, as IES deviam formar profissionais autônomos e com poder de 

senso crítico, oriundo do desenvolvimento intelectual, e não apenas capacitar os 

acadêmicos para o mercado de trabalho (PELEIAS et al., 2011). 

A interdisciplinaridade no ensino superior vem para romper paradigmas, 

reformular estruturas metodológicas engessadas e combater o tribalismo profissional, 

fazendo com que o ensino se torne mais atrativo para o aluno, através da utilização 

de técnicas dinâmicas, oportunizando novos conhecimentos através da interação 

entre as áreas do conhecimento (GUIMARÃES; MAGALHÃES, 2016). 

Segundo Raynaut (2014), a interdisciplinaridade não é uma característica 

imposta, ela necessita ser construída metodicamente. Tal processo deve iniciar 

durante a formação dos profissionais, o que implica diretamente no processo de 

formação acadêmica, possibilitando que cada especialista discuta com as demais 

áreas do saber, sem perder o que adquiriu durante seu processo de formação. 

O processo de formação é fundamental para que o acadêmico compreenda a 

magnitude da interdisciplinaridade (RAYNAUT, 2014; GUIMARÃES; MAGALHÃES, 

2016), como descrito por Fazenda (2008b, p. 9): 

 

Se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe pensar 
currículo apenas na formatação de sua grade. Porém se definirmos 
interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca frente ao 
conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde 
se formam professores. 
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Dessa forma, é possível compreender a intensidade de uma formação com 

elementos interdisciplinares, a qual é oriunda do processo em que o professor traz o 

aluno como peça chave e fundamental, e este, deverá ser o sujeito do próprio 

conhecimento, trazendo para sua cultura esta modalidade de aprendizagem. 

Costa (2007) aponta que a interdisciplinaridade não ocorre apenas para o 

cumprimento de quesitos curriculares, mas sim, por entendimento da necessidade 

desta modalidade, na qual haja problematização das necessidades dos usuários e 

que sejam atendidas em práticas cotidianas. 

Ao abranger o tema interdisciplinaridade é necessário que seja trabalhada a 

interprofissionalidade. Como categoriza Costa et al. (2018a, p. 47). 

 

A interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, por sua vez, representam 
que há uma relação de interdependência, com interação marcada pela 
colaboração entre os diferentes domínios, em torno de um objetivo em 
comum. 

 

Assim fica evidente que durante a formação do profissional de saúde será 

necessário o trabalho frente às duas linhas, interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade, sendo que ambas se compõem neste processo preparatório.  

A formação dos profissionais de saúde ocorre durante a sua permanência na 

academia, e depois de formados, estes profissionais estarão no mercado de trabalho 

e, muitas vezes, em linhas de frente. Some-se a isto que a assistência em saúde não 

é um trabalho fácil e a cada dia torna-se mais complicada. “O cuidado à saúde dos 

usuários é uma atividade cada vez mais complexa, que requer a interação dos 

profissionais de saúde. Essa interação pode assumir diferentes formas, uma das quais 

é a cooperação” (MATUDA; AGUIAR; FRAZÃO, 2013, p. 183). 

Para Freire Filho (2018), nacionalmente o sistema de saúde busca profissionais 

capazes de trabalhar com a IP. Por conseguinte, a aplicação de modelos para a 

realização da EIP se faz necessário, tornando o acadêmico, futuro profissional do 

sistema, mais capaz de realizar um trabalho necessário. 

Em relação à IP e ao ensino superior, já ocorrem debates há alguns anos, 

devido ao esgotamento da prática uniprofissional. A discussão se tornou mais 

evidente quando da ocorrência da Reforma Sanitária, trazendo à tona a integralidade 

em saúde, fazendo com que a formação e a assistência em saúde se aproximassem 

(FERLA; TOASSI, 2017). Percebe-se que a interdisciplinaridade e a 
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interprofissionalidade fazem parte do processo ensino aprendizagem curricular no 

ensino superior de uma forma mais ativa. 

Moraes et al. (2019) em seu estudo, objetivaram expor uma prática exitosa 

relacionada à interprofissionalidade, a qual foi um curso de extensão direcionado à 

Parasitologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele foi composto pelas 

seguintes áreas: medicina, medicina veterinária e engenharia mecânica. Com o 

desenvolvimento do curso, identificou-se que a construção de conhecimentos 

oriundos da fusão entre diversas áreas favorecendo a integração interdisciplinar e 

interprofissional.  

Outra prática exitosa em relação à implementação da interprofissionalidade no 

processo de formação é exposta por Nascimento et al. (2019), os quais afirmam que 

práticas de pesquisa e extensão durante o processo de formação, favorecem a 

integração entre os cursos com objetivos em comum. Em face dos exemplos descritos, 

uma estratégia que se destaca são as práticas de atividades de pesquisa e extensão 

universitária para a implementação de atividades interdisciplinares e profissionais. 

Moraes et al. (2019), Ferla e Toassi (2017), Matuda, Aguiar e Frazão (2013) 

são alguns autores que pontuam a necessidade de reforçar a inserção de 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade durante a formação do profissional, para 

assim minimizar o foco unidirecional realizado durante seu processo de formação na 

IES. 

A respeito do depoimento de Nascimento et al. (2019), anteriormente 

apresentado, além da possibilidade da aplicabilidade da interdisciplinaridade e da IP 

dentro de obrigações curriculares, ambas podem e devem ser trabalhadas em cursos 

de extensão universitária. 

Rossit, Batista e Batista (2014) concordam com o fato de que a 

interprofissionalidade deve ser trabalhada no processo de formação dos profissionais 

de saúde, apontando em seu estudo: 

 

Na prática colaborativa a análise do contexto, o planejamento, a intervenção 
propriamente dita e a avaliação das ações de saúde possibilitam uma maior 
aprendizagem quando realizadas de forma compartilhada, pois um 
profissional individualmente tem influência apenas sobre a sua prática 
profissional específica, o que é ampliado quando se atua coletivamente por 
meio do trabalho em equipe e da integralidade no cuidado ao paciente 
(ROSSIT; BATISTA; BATISTA, 2014, p. 62). 
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Freire Filho (2018) pontua em sua tese14 que a IP é necessária para a formação 

de um profissional médico, na qual seja aprimorada sua habilidade de realizar uma 

aprendizagem compartilhada com todos os envolvidos na assistência ao usuário, 

trazendo este para o centro e tornando-o protagonista no sistema de saúde. 

Nas IES, durante a formação dos acadêmicos, a aprendizagem compartilhada 

deve fazer parte do contexto diário, direcionando o aluno a trabalhar em equipe por 

meio da EIP, centralizando as necessidades dos usuários dos serviços de saúde. 

O surgimento da EIP deu-se com o objetivo de que a atenção em saúde fosse 

realizada a partir de um trabalho em equipe efetivo e com a execução de práticas 

colaborativas, as quais fornecem uma assistência mais segura e, consequentemente, 

uma redução nos custos para o sistema de saúde (COSTA, 2016).  

Almeida e Silva (2019) apontam os avanços da educação interprofissional no 

Brasil, bem como, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET – 

Saúde/interprofissionalidade), o qual, também, é considerado uma prática exitosa 

para EIP e IP. 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde visou contemplar 136 

projetos, em que os grupos de trabalhos compostos por docentes, discentes e 

trabalhadores de saúde, atuaram juntos em prol da implementação e do 

aprimoramento da educação interprofissional (ALMEIDA; SILVA, 2019). 

A EIP busca aproximar a prática da atenção à saúde com o sistema 

educacional, atuando frente às necessidades do próprio sistema, dessa forma, ocorre 

uma relação direta entre ambos (FREIRE FILHO, 2018). 

As práticas interprofissionais podem ser realizadas em várias áreas do 

conhecimento, entretanto, a área da saúde necessita de profissionais com estas 

características para que a atuação ocorra de forma integral ao usuário. 

O processo de ensino e aprendizagem, muitas vezes, tem como objetivo formar 

um profissional especialista nas necessidades do mercado, e durante este processo, 

o acadêmico atua de forma passiva15, e pouco ativa16, em que, para uma mudança, é 

necessário que o docente entenda seu papel como orientador e alavanque o aluno ao 

                                            
14Tese intitulada de: Educação e práticas interprofissionais no Programa Mais Médicos: implicações na 

formação e no trabalho em saúde do contexto brasileiro. 
15Aprendizado passivo: Alunos limitados a apenas receber o conhecimento (LOPES; RIBEIRO, 2018). 
16Aprendizado ativo: Alunos protagonistas, com autonomia de buscar novas informações (LOPES; 

RIBEIRO, 2018). 
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topo, transformando-o em  responsável por sua aprendizagem (FARIAS; SANTOS, 

2015). 

Em um estudo realizado por Rios, Souza e Caputo (2019) foi possível perceber 

o desejo dos alunos em replicarem o conhecimento adquirido durante o processo de 

formação, e que modelos pedagógicos devem ser revistos para expor o aluno ao meio, 

gerado pela aproximação da IES com a sociedade, em que a interprofissionalidade 

seja possível. Esta situação sugere que todo esse conhecimento adquirido pelos 

alunos, deve ser aplicado de uma maneira ‘inter’, seja ela em atividades curriculares, 

ou em atividades de pesquisa e extensão. 

O desejo de se trabalhar de maneira interdisciplinar e interprofissional está 

exposto nas pesquisas citadas, as quais apontam práticas relevantes por meio do 

projeto de extensão universitária PET-Saúde Interprofissionalidade17. 

Alves et al. (2019) apontam interdisciplinaridade como estratégia para o ensino 

e aprendizagem, em que a participação em programas de extensão contribuiu para a 

formação dos alunos dos cursos envolvidos nas atividades, e estes puderam vivenciar 

a importância do trabalho interprofissional para com o ensino, serviço e comunidade. 

 

2.5.2 Diretrizes Curriculares Nacionais como Norte da Formação por Área Específica 

 

Esta unidade apresenta apontamentos em relação às Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos, objeto de estudo frente à interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. 

Antecedendo a análise, faz-se necessária a compreensão da origem e 

necessidade das DCNs, as quais são estabelecidas pela lei de n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

                                            
17PET-Saúde Interprofissionalidade: Projeto de extensão universitária que visa a promoção de da 

interprofissionalidade através da educação Interprofissional, unindo saberes de diferentes profissões 
(VENDRUSCOLO et al., 2020). 
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Esta lei estabelece os princípios e atribui ao Conselho Nacional de Educação18, 

além das funções: normativa e de supervisão, a aprovação de DCNs19 (BRASIL, 

1996). O Conselho Nacional de Saúde (CNS), pela Resolução de n° 569 de 8 de 

dezembro de 2017, aprova o parecer técnico de n° 300/2017, o qual apresenta 

quesitos a serem incorporados nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de todos 

os cursos de graduação da área de saúde, bem como, aprova, também pressupostos, 

princípio e diretrizes comuns para os cursos das áreas da saúde, sendo um deles a 

interprofissionalidade (BRASIL, 2017a). 

A estrutura das DCNs são semelhantes e apresentam as seguintes 

informações: Perfil do egresso/profissional; Competências e habilidades; Conteúdos 

curriculares; Estágios e atividades complementares; Organização do curso; 

Acompanhamento e avaliação (MOREIRA; DIAS, 2015). Foi possível ainda identificar 

que todas as DCNs possuem pareceres, os quais precedem a resolução que institui 

as DCNs por curso, sendo que nestes pareceres, são apontadas as análises das 

propostas das DCNs. 

Os cursos, cujas DCNs serão abordadas, são aqueles formadores de 

profissionais de saúde na Universidade do Contestado – Campus Mafra, os quais são: 

Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Psicologia; Medicina e 

Medicina Veterinária20. 

As DCNs apresentam padrões que orientam a elaboração dos PPCs dos 

cursos de graduação (sejam estes cursos de graduação em saúde ou não) e 

apresentam o perfil desejado do egresso relacionando-o com suas diversas áreas de 

atuação (COSTA et at., 2018b). 

                                            
18O Conselho Nacional de Educação, instituído no ano de 1931, através do decreto de n° 19.850, de 

11 de abril do mesmo ano, é um órgão consultivo do Ministro da Educação e Saúde Pública em 
quesitos pertinentes ao ensino. O Art. 5° da lei em questão aponta que tal conselho possui como uma 
de suas atribuições fundamentais a deliberação de diretrizes gerais para o ensino primário, 
secundário, técnico e superior, as quais devem atender às necessidades e interesses do país 
(BRASIL, 1931). A lei de n° 9.131, de 24 de novembro de 1995 em seu Art. 7°, aponta que o CNE é 
composto por câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, já, o Art. 9° parágrafo segundo 
salienta que a Câmera de Educação Superior possui as atribuições frente a deliberações sobre DCNs 
propostas pelo Ministério da Educação e Desporto para os cursos de graduação (BRASIL, 1995). 

19Historicamente falando, as primeiras DCNs foram lançadas em 2001, e possuíam em seu contexto, a 
formação do profissional de saúde frente às necessidades da época (MOREIRA; DIAS, 2015). 

20Optou-se por apresentar a sequência dos cursos em ordem alfabética. 
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A seguir são apresentados quadros21 que expõem a síntese das DCNs dos 

cursos estudados, frisando os conteúdos que versam acerca da interdisciplinaridade 

e interprofissionalidade. 

Os cursos de Educação Física possuem DCNs instituídas no ano de 2018. 

Nela, a interdisciplinaridade e interprofissionalidade estão apresentadas no quadro 

abaixo (quadro 2). 

 

Quadro 2 – Síntese dos quesitos frente à interdisciplinaridade e interprofissionalidade presentes na 
Diretriz Curricular Nacional dos cursos de Educação Física. 

CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA 
RESOLUÇÃO N° 7, DE 31 DE MARÇO DE 2004 

INTERDISCIPLINARIDADE INTERPROFISSIONALIDADE 

[...] 
Art. 5° - Pontua que a IES deve realizar um 
Projeto Pedagógico do Curso que possua os 
seguintes princípios: 
 
[...]  
h) Conhecimento com abordagem 
interdisciplinar. 

Não contempla. 

Fonte: Brasil (2004). 

 

A análise da resolução que institui as DCNs do curso de Educação Física não 

identificou o quesito interprofissionalidade, entretanto, foi identificada uma menção ao 

trabalho multiprofissional22 e um apontamento específico sobre interdisciplinaridade.  

O curso em questão possui nova DCN instituída no ano de 201823, na qual 

aborda o quesito interdisciplinaridade de forma mais abrangente, bem como, realiza 

menções à multiprofissionalidade. Porém a interprofissionalidade ainda não foi 

mencionada na DCN e ela não é apresentada, pois os acadêmicos que cursam a 

matriz curricular resultante desta resolução, ainda estão em processo de formação. 

O parecer CNE/CES 0138/2002 que antecede à resolução n° 7, de 31 de março 

de 2004, já apresentava apontamentos frente à formação interdisciplinar e a 

realização do trabalho de forma multiprofissional. 

No curso de Enfermagem, as conexões com interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade são apresentadas no quadro 3. 

 

                                            
21Refere-se aos quadros: 1 a 7. 
22Considera-se trabalho multiprofissional em saúde uma ação coletiva, a qual possui interação de forma 

recíproca entre profissionais de diferentes áreas (FERREIRA, VARGA; SILVA, 2009). 
23Resolução CNE nº 6, de 18 de dezembro de 2018. 
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Quadro 3 – Síntese dos quesitos frente à interdisciplinaridade e interprofissionalidade presentes na 
Diretriz Curricular Nacional dos cursos de Enfermagem. 

CURSO: ENFERMAGEM 
RESOLUÇÃO CNE/CES N° 3, 7 DE NOVEMBRO DE 2001 

INTERDISCIPLINARIDADE INTERPROFISSIONALDIADE 

[...] 
 
Art. 14 
A estrutura do curso superior em Enfermagem 
deve assegurar que: 
[...] 
Inciso II 
Que toda a formação do profissional Enfermeiro 
seja realizada através de atividades teóricas e 
práticas de forma integrada e interdisciplinar desde 
o início do curso.  

Não Contempla  

Fonte: Brasil (2001a). 

 

Percebe-se que as DCNs vigentes para o curso de graduação em Enfermagem 

enfatizam a prática de atividades interdisciplinares integradas durante a formação 

deste profissional. Também, são identificadas menções a atividades multiprofissionais 

e práticas em equipes multiprofissionais. Entretanto, a interprofissionalidade está 

ausente nesta Diretriz Curricular. 

A interprofissionalidade não se fez presente na Diretriz em questão, entretanto, 

na resolução CNE/CES N° 3, 7 de novembro de 2001 há menções ao trabalho 

multiprofissional, apontado como competência e habilidade específica para o 

profissional Enfermeiro durante a liderança (BRASIL, 2001a). 

O parecer técnico CNE/CES 1.133/2001 (sendo o primeiro do curso) versa 

frente a Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, 

Medicina e Nutrição, e antecede à resolução que promulga as DCNs do curso de 

Enfermagem. Ele faz menção à formação interdisciplinar e à necessidade da temática 

na estrutura do curso de Enfermagem. 

Vieira et al. (2020) analisaram a DCN do curso de graduação em Enfermagem 

e apontaram que ela repercute frente a propostas pedagógicas e estas direcionam à 

formação de um profissional generalista. 

O Conselho Nacional de Saúde, no ano de 201824, propôs nova DCN para o 

curso superior de Enfermagem, a qual apresenta contribuições para o trabalho 

interprofissional. Entretanto, ainda não foi homologada pelo Ministério da Educação 

até a conclusão desta pesquisa. 

                                            
24Refere-se à Resolução n° 573, de 31 de janeiro de 2018, emitida pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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A seguir se apresenta o quadro com a relação entre interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade à luz do curso de Farmácia e suas DCNs vigentes. 

 

Quadro 4 – Síntese dos quesitos frente à interdisciplinaridade e interprofissionalidade presentes na 
Diretriz Curricular Nacional dos cursos de Farmácia 

CURSO: FARMÁCIA 
RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 FEVEREIRO DE 2002 

INTERDISCIPLINARIDADE INTERPROFISSIONALDIADE 

[...] 
 
Art. 5° 
Versa frente ao objetivo da formação do 
profissional farmacêutico com as seguintes 
competências e habilidades. 
[...] 
Inciso III 
Atuar de maneira interdisciplinar com extrema 
produtividade na promoção à saúde, tendo como 
base a ciência, a ética e a cidadania. 

Não Contempla. 

Fonte: Brasil (2002a). 

 

Na análise da resolução que estabelece as DCNs para o curso de graduação 

de bacharelado em Farmácia, identificou-se que a interdisciplinaridade é uma 

característica apresentada como fundamental no processo de formação deste 

profissional. Ela é pontuada como um objetivo na formação do profissional 

farmacêutico. Na resolução em questão, a interprofissionalidade não é identificada, 

entretanto, a multidisciplinaridade é mencionada.  

No parecer CNE/CES 1300/01, que antecede à resolução CNE/CES 2, de 19 

fevereiro de 2002, a interdisciplinaridade é trazida como uma habilidade a qual o 

profissional farmacêutico deve possuir, bem como, a sua formação deve ser pautada 

nessa habilidade, fazendo com que ele aprimore essa habilidade. 

O curso de Farmácia possui uma nova DCN instituída em 201725. Nesta, os 

quesitos interdisciplinaridade, interprofissionalidade, bem como, a 

multiprofissionalidade são citados. Esta resolução não é objeto de análise, pois os 

acadêmicos que cursam a matriz curricular resultante desta, ainda estão em processo 

de formação, por isso não há matriculados na última fase. 

As DCNs do curso superior em Fisioterapia e seus apontamentos 

correspondentes à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade são mencionados 

no quadro 5. 

 

                                            
25Resolução n° 6, de 19 de outubro de 2017. 
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Quadro 5 – Quesitos frente à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade presentes na Diretriz 
Curricular Nacional dos cursos de Fisioterapia. 

CURSO: FISIOTERAPIA 
RESOLUÇÃO CNE/CES 4, de 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

INTERDISCIPLINARIDADE INTERPROFISSIONALDIADE 

[...] 
Art. 5° 
Frisa a formação do profissional fisioterapeuta 
embasado de conhecimentos para atuação frente 
a competências e habilidades específicas. 
[...] 
Inciso III 
O inciso em questão pontua que o profissional 
fisioterapeuta deve atuar de forma interdisciplinar 
com grande produtividade na promoção de saúde 
tendo como base a cientificidade de cidadania e 
ética. 

Não contempla. 

Fonte: Brasil (2002b). 

 

Ao analisar a resolução em questão, que institui as DCNs para o Curso de 

Fisioterapia foi possível identificar que a interdisciplinaridade é trazida apenas no Art. 

5°, como norte para atuação do profissional. A interprofissionalidade não foi 

contemplada, entretanto, foi mencionada a atuação multiprofissional. 

A resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002, possui o parecer 

CNE/CES 1210/2001 que a antecede, este versa frente às DCNs dos cursos de 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, e Terapia ocupacional. Esse parecer aponta a 

interdisciplinaridade como habilidade a ser requerida a estes profissionais. O quesito 

interprofissionalidade esteve ausente no título específico para formação do 

profissional Fisioterapeuta, estando presente apenas para o profissional de Terapia 

Ocupacional.  

Bertoncello e Pivetta (2015, p. 81) mencionam que as DCNs do curso de 

Fisioterapia 

 

[...]carecem de mais detalhes quanto ao tripé ensino-pesquisa-extensão, 
principalmente no que tange à extensão e à pesquisa na graduação. 
Interessante seria entrelaçar o tripé da educação superior com o trabalho 
interprofissional, interdisciplinar com vistas ao compromisso e 
responsabilidade social, missão das universidades brasileiras. 

 

O trecho acima citado corrobora com a análise realizada anteriormente, em que 

foi identificada a ausência da temática interprofissionalidade. 

O curso de Psicologia e seus apontamentos frente à interdisciplinaridade e à 

interprofissionalidade presentes nas suas DCNs são apresentadas a seguir (quadro 

6). 
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Quadro 6 – Síntese dos quesitos frente à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade presentes na 
Diretriz Curricular Nacional dos cursos de Psicologia. 

CURSO: PSICOLOGIA 
RESOLUÇÃO CNE/CES N° 5, DE 15 DE MARÇO DE 2011 

INTERDISCIPLINARIDADE INTERPROFISSIONALDIADE 

[...] 
Art. 13 
Refere-se à formação de professores de 
Psicologia 
[...] 
Parágrafo 2° 
Discute propostas para a formação de professores 
de Psicologia, em que se articulem 
conhecimentos, habilidades e competências em 
torno de eixos específicos 

Não contempla 

[...] 
d) O quesito interdisciplinaridade é abordado, 
apontando que possibilita ao formando conhecer a 
educação como campo de atuação e nele a 
possibilidade da interação da Psicologia com as 
demais áreas. 

 

Fonte: Brasil (2011). 

 

Percebeu-se que o documento que institui as DCNs para o curso de graduação 

em Psicologia, anuncia apontamentos normativos para a formulação de um projeto 

complementar para formação de professores, no qual a temática interdisciplinaridade 

está presente. A interdisciplinaridade apresentou-se como estratégia para interação 

da Psicologia com as demais áreas do saber. A interprofissionalidade não foi 

abordada, entretanto, a resolução faz menção à multiprofissionalidade como 

competência para o profissional de Psicologia. 

O curso de Psicologia possui a resolução CNE/CES N° 5, de 15 de março de 

2011, que institui as DCNs para os cursos de Psicologia. Entretanto, possuem atos 

que a antecedem. São eles: o parecer CNE/CES 1.314/2001, revogado pelo parecer 

CNE/CES 072/2002. Em ambos a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade estão 

ausentes, estando presentes apenas na menção ao trabalho multidisciplinar e 

multiprofissional.  

O curso de Psicologia possui DCNs anteriores, estabelecidas no ano de 2004, 

aprovadas pela RESOLUÇÃO Nº 8, de 7 de maio de 2004, a qual teve como 

antecessor o parecer CNE/CES 0062/2004. Nenhum destes documentos prevê a 

interdisciplinaridade ou interprofissionalidade.  

A temática interdisciplinaridade foi trabalhada pela primeira vez em 2009 no 

PARECER CNE/CES Nº: 338/2009 e propunha a alteração do art. 13 da Resolução 

CNE/CES nº 8, de 7 de maio de 2004, que instituía as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, em que a interdisciplinaridade 

passou a ser abordada.  

A interprofissionalidade esteve ausente em todos os documentos 

anteriormente mencionados, bem como, no parecer CNE/CES n°1071/2019 que prevê 

a revisão das DCNs do curso de graduação em Psicologia, entretanto aguarda 

homologação26. 

Poppe e Batista (2012, p. 996) apontam a necessidade de se trabalhar o 

quesito interdisciplinaridade: 

 

As Diretrizes Curriculares da Psicologia focalizam a necessidade, quando as 
situações exigirem, de o psicólogo atuar inter e multiprofissionalmente. 
Todavia, as estratégias de aprendizagem e estruturação de cenários 
favorecedores do trabalho coletivo e interdisciplinar mostram-se, ainda, 
incipientes nos cursos de Psicologia. 

 

Poppe e Batista (2012) concluem que a formação do profissional de Psicologia 

deve ser mais abrangente, atendendo às especificidades regionais e favorecendo a 

aprendizagem em equipe. 

A DCN dos cursos de medicina e seus apontamentos em relação à 

interdisciplinaridade e à interprofissionalidade são apresentados a seguir (quadro 7). 

 

Quadro 7 – Quesitos frente à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade presentes na Diretriz 
Curricular Nacional dos cursos de Medicina. 

CURSO: MEDICINA 
RESOLUÇÃO CNE/CES N° 4, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001 

INTERDISCIPLINARIDADE INTERPROFISSIONALDIADE 

Art. 12 
Refere-se à estrutura do curso de graduação de 
medicina 
[...] 

Não contempla. 
  

Inciso IV 
O curso deve promover a integração e a 
interdisciplinaridade visando ao desenvolvimento 
curricular com objetivo de integrar as dimensões 
em nível biológico, social, ambiental e psicológico. 

 

Fonte: Brasil (2001b). 

 

A DCN em análise apresenta em um de seus artigos o quesito 

interdisciplinaridade, incluso no processo de formação dos acadêmicos de medicina. 

Menciona, ainda, o trabalho multiprofissional, já a interdisciplinaridade está ausente 

na DCN.  

                                            
26O parecer CNE/CES n°1071/2019, até a presente data (agosto de 2021) aguarda homologação. 
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O curso de Medicina possui seu primeiro parecer (CNE/CES 1.133/2001) em 

2001, o qual versa frente às suas DCNs. Ele menciona a formação para o trabalho 

interdisciplinar e a necessidade da temática na estrutura do curso de Medicina. 

O curso de graduação em Medicina segue com resolução homologada no ano 

de 201427, aprovando novas DCNs. Ela aborda a interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade com mais propriedade e faz menção ao trabalho 

multiprofissional. 

Na Resolução CNE/CES n°3, de 20 de junho de 2014, a interdisciplinaridade é 

trabalhada na mesma proporcionalidade que na anterior (RESOLUÇÃO CNE/CES N° 

4, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001). Já a interprofissionalidade é pautada, 

mencionando que o trabalho interprofissional deve prevalecer durante a assistência 

prestada à pessoa e à família; o acadêmico deve aprender interprofissionalmente; o 

PPC do curso deve promover a articulação entre teoria e prática com outras áreas do 

conhecimento, propiciando a formação interprofissional. 

O parecer que antecede à CNE/CES n°3, de 20 de junho de 2014 é o 

PARECER CNE/CES Nº: 116/2014. Neste, os quesitos interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade são mencionados como objetivos de formação do profissional 

médico. 

O curso de Medicina Veterinária, como formador de profissionais da saúde, 

possui em sua DCN, aproximações com a interdisciplinaridade e interprofissionalidade 

apresentadas no quadro 8. 

 

Quadro 8 – Quesitos frente à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade presentes na Diretriz 
Curricular Nacional dos cursos de Medicina Veterinária. 

CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA 
RESOLUÇÃO CNE/CES 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003 

INTERDISCIPLINARIDADE INTERPROFISSIONALDIADE 

[...] 
Art. 12 
Estrutura curricular do curso 
[...] 
Inciso II 
A inserção do aluno de forma precoce em 
atividades práticas de maneira integrada e 
interdisciplinar de forma relevante à sua futura vida 
profissional 

Não contempla. 

Fonte: Brasil (2003). 

 

                                            
27Resolução CNE/CES n°3, de 20 de junho de 2014. 
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Na resolução mencionada no quadro 8, é possível identificar a expressão dos 

quesitos frente à interdisciplinaridade. Pontua-se, ainda, que a multiprofissionalidade, 

também é mencionada no seu escopo, ficando ausente a interprofissionalidade. 

O curso de Medicina Veterinária possui DCN homologada no ano de 201928. 

Esta não foi objeto de análise, pois os acadêmicos pesquisados estão sob a égide da 

matriz curricular anterior, mas vale ressaltar que ela não faz menção ao trabalho 

interprofissional. 

O parecer CNE/CES 0105/2002 que precede a DCN de 2003, menciona a 

interdisciplinaridade como necessária para a estrutura do curso. Orienta, ainda, que o 

acadêmico seja inserido de forma interdisciplinar em atividades práticas inerentes à 

sua vida profissional. 

As DCNs que estabelecem os princípios, fundamentos e condições para a 

formação de médicos veterinários abordam a interdisciplinaridade no processo de 

formação deste profissional. O quesito interprofissionalidade está ausente. Ocorre, 

ainda, menção ao trabalho em equipes multiprofissionais 

Ao término desta unidade, evidencia-se a necessidade de integralização da 

interdisciplinaridade com a interprofissionalidade nas DCNs que norteiam a formação 

dos profissionais de saúde. Dentre as DCNs analisadas, a interdisciplinaridade se fez 

presente, frisando e fortalecendo a preocupação do ME e CNS com a formação na 

área de saúde. 

A interprofissionalidade, no entanto, esteve ausente em todas as DCNS 

analisadas. Entretanto a nova DCN que rege o curso de Farmácia29 e Medicina30 faz 

menções à interprofissionalidade. 

Costa et al. (2018b) apontam que que as DCNs dos cursos de formação em 

saúde necessitam de revisão, para que assim contemplem práticas de ensino 

relacionadas aos saberes e práticas interprofissionais e interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

                                            
28Resolução n° 3, 15 de agosto de 2019. 
29Resolução n° 6, de 19 de outubro de 2017. 
30Resolução n°3, de 20 de junho de 2014. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa seguiu o planejamento exposto nesta unidade, o qual foi 

conduta estratégica para a realização do estudo e, consequentemente, dos seus 

respectivos resultados. 

 

3.1 MODALIDADE DE PESQUISA 

 

O estudo classificou-se como de natureza básica, pois como aponta Prodanov 

e Freitas (2013), pesquisas desta natureza possuem como objetivo a produção de 

conhecimentos novos para o avanço da ciência, envolvendo interesses universais. Tal 

fato ocorreu a partir da produção de um novo conhecimento gerado desde a 

identificação da percepção de docentes, discentes frente à interdisciplinaridade e à 

interprofissionalidade durante a formação de profissionais de saúde na Universidade 

do Contestado (UNC), Campus Mafra.  

Em relação aos objetivos, o estudo buscou retratar a interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade no processo de formação dos profissionais de saúde, portanto 

caracterizou-se como descritivo, o qual segundo Gil (2010), Prodanov e Freitas 

(2013), são estudos que se destinam à retratação de características dos fenômenos. 

Quanto aos procedimentos para a coleta de dados classificou-se como: 

bibliográfica, documental, de campo e survey. 

Para Gil (2010), na pesquisa bibliográfica, o pesquisador desenvolve seu 

estudo a partir de materiais já elaborados, fazendo com que a cobertura sobre os 

fenômenos seja de modo geral mais ampla. Segundo Lima e Mioto (2007), a pesquisa 

bibliográfica torna-se importante para que o objeto de estudo embasado em teorias já 

existentes subsidie a futura análise de dados. 

A pesquisa bibliográfica ocorreu através de análise em artigos, livros, 

dissertações e teses em bases de dados, com a utilização dos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS): saúde, educação interprofissional, políticas públicas, 

capital humano, desenvolvimento regional, educação em saúde, formação, 

interprofissionalidade, interdisciplinaridade, profissionais da saúde, nas seguintes 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Business Source 

Complete (EBSCO), Google Acadêmico e o Catálogo de Teses e Dissertações à luz 

de autores como: Mattedi e Theis (2002), Siedeberg (2006), Fazenda (2008), Peleias 
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et al. (2011), Maia e Mallmann (2012), Matuda, Aguiar e Frazão (2013), Raynaut 

(2014), Costa (2016), Reeves (2016), Ferla e Toassi (2017), Ely e Toassi (2017), 

Dallabrida (2017), Ceccim (2018), Freire Filho (2018), Batista et al. (2018), Paro e 

Pinheiro (2018), Moraes et al. (2019), Alves et al. (2019), Araujo et al. (2019), Masetto 

(2020) entre outros. Ainda foram utilizados: decretos, relatórios, leis, manuais 

nacionais e internacionais frente à temática, oriundos de organizações como o 

Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Organização Mundial da Saúde. Para 

a realização desta etapa foram consultados, também, relatórios e publicações da 

Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-americana de Saúde e Ministério 

da Saúde do Brasil. 

Cellard (2008) pontua que a pesquisa documental se utiliza de um documento 

fixo, o qual deve ser compreendido com cautela, pois servirá como embasamento para 

garantir a validade das explicações durante a análise dos dados da pesquisa. O 

estudo analisou os Projetos Pedagógicos dos Cursos pertencentes à amostra 

(Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Medicina e 

Medicina Veterinária) à luz da interdisciplinaridade e interprofissionalidade e os 

comparou com suas respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Segundo Gil (2010), o estudo de campo busca o levantamento de dados 

aprofundados de questões propostas aos participantes mediante a aplicação de 

questionários, gerando a interação entre os componentes. As pesquisas de 

levantamento, também, chamadas de survey são aquelas onde o pesquisador realiza 

o questionamento diretamente às pessoas que estão envolvidas no comportamento a 

ser pesquisado (GIL, 2010). 

A pesquisa abordou a amostra através da aplicação de questionários 

específicos, o que caracterizou um estudo de campo por meio de 

levantamento/survey. 

A pesquisa de campo foi realizada a partir da aplicação de dois formulários 

investigativos com questões abertas e fechadas, sendo o primeiro para discentes 

(apêndice B) e o segundo para os docentes (apêndice C). Todos os questionários 

foram compostos por questões elaboradas a partir da contextualização teórica do 

estudo, em que o ser pesquisado apresentou suas respostas de maneira discursiva e 

objetiva, com as questões fechadas e da escala de likert de cinco pontos.  

Na visão de Richardson et al. (2008), o questionário é utilizado para descrever 

características e variáveis de um grupo social, podendo se utilizar de um questionário 
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com questões abertas e fechadas ou até mesmo um questionário que se utilize da 

combinação de questões abertas e fechadas. 

Como caracterizam Sanches, Meireles e Sordi (2011), a utilização da escala 

de likert dar-se-á para aferição de opiniões e atitudes, contudo para análise de 

diversos aspectos do sujeito, transformando dados qualitativos em dados 

quantitativos, sendo possível assim, uma análise estatística.  

Quanto à natureza dos dados, o estudo classificou-se como qualitativo e 

quantitativo.  

A pesquisa qualitativa trata de uma relação subjetiva do sujeito com o mundo. 

Ela não pode ser descrita em números e busca interpretações de fenômenos e 

atribuições de significados. Além disso, não utiliza técnicas estatísticas, mas 

apresenta os dados de forma descritiva, sendo que na análise de dados não há uma 

preocupação direta em provar o que se estabeleceu como hipótese (PRODANOV, 

FREITAS, 2013). Minayo (2010) define um estudo qualitativo como um método que 

se aplica ao estudo das crenças, das relações e percepções e opiniões, com isso se 

permite a descrição de processos sociais. 

Ao relacionar o objeto da pesquisa com os conceitos de Prodanov; Freitas 

(2013) e Minayo (2010) é possível identificar que este estudo possuiu características 

qualitativas, visto que permeou uma situação (percepção da interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade) vivenciada pela população delimitada na amostra. 

A natureza quantitativa da pesquisa caracterizou-se pela coleta de dados com 

a aplicação de questionário composto por perguntas fechadas, o que gerou dados 

quantificáveis, os quais foram tabulados e analisados.  

Pesquisas com métodos quantitativos são caracterizadas pela coleta de dados 

que possibilite a quantificação dos resultados e sua análise estatística (RICHARDSON 

et al., 2008). Prodanov e Freitas (2013) afirmam que esta abordagem é comum em 

estudos que buscam a relação causa-efeito, ou que procuram descrever interações 

de variáveis, classificação de processos dinâmicos por grupos ou ainda interpretações 

de particularidades dos indivíduos.  

 

3.2 FONTES DE PESQUISA  

 

Os dados para a realização do estudo tiveram sua origem em fontes primárias 

e secundárias. 
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Os dados primários fornecem evidências diretas de um evento, sendo obtidos 

por intermédio de uma pesquisa. Já os dados secundários são informações coletadas 

de documentos já existentes, por exemplo, informações retiradas de documentos 

(OMS, 2021). Os dados de fonte primária foram oriundos da aplicação dos 

questionários aos seres pertencentes à amostra, os quais geraram informações 

únicas e originais sobre a percepção da interdisciplinaridade e interprofissionalidade 

no processo de formação, e também da análise dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, DCNs dos cursos pesquisados. Os dados de fonte secundária surgiram a 

partir da análise de relatórios e publicações da OMS, PAHO e Ministério da Saúde 

(pesquisa documental), ainda dados presentes em estudos já publicados frente à 

temática (pesquisa bibliográfica). 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE PESQUISA 

 

O estudo foi realizado no município de Mafra, estado de Santa Catarina, o qual 

conta com uma população de 56.292. Localiza-se no Planalto Norte de Santa Catarina 

e possui uma abrangência de 1.406km². É considerado o 4° maior município em 

extensão do estado, representando cerca de 1,47% do território de Santa Catarina 

(MAFRA, 2017). 

Em relação à localização geográfica do município, localiza-se a 279 km da 

capital Florianópolis. Possui proximidade (menos de 100 km) com seis municípios de 

SC, os quais são: Itaiópolis (31 Km), Rio Negrinho (42Km), Papanduva (48Km), São 

Bento do Sul (60Km), Canoinhas (68Km) e Monte Castelo (70km) (MAFRA, 2017).  

Integra este município a Universidade do Contestado, a qual se faz presente 

com a missão voltada a formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da 

sociedade (UNIVERSIDADE DO CONTESTADO, 2020).  

A Universidade do Contestado oferece formação com cursos superiores31, 

especializações em Lato Senso32 e oferta de formação em nível de Stricto Sensu 

presenciais, sendo quatro mestrados e dois doutorados33 (UNIVERSIDADE DO 

CONTESTADO, 2020). 

                                            
31Presenciais, Hiflex (híbrido) e a distância. 
32Presenciais e a distância 
33Na categoria de Stricto Sensu oferece o mestrado em Desenvolvimento Regional, mestrado 

profissional em Administração, mestrado profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental e 
mestrado em Sistemas Produtivos. Doutorado em Desenvolvimento Regional e doutorado em 
Ciências Contábeis e Administração.  
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A Universidade do Contestado (UNC) possui seis campi (Concórdia, Mafra, 

Canoinhas, Rio Negrinho, Porto União, e Curitibanos), onde os cursos de graduação 

são ministrados na modalidade presencial e a distância. 

A UNC - campus Mafra oferece os seguintes cursos na área de saúde na 

modalidade presencial34 (quadro 9): 

 

Quadro 9 – Apresentação dos cursos da área de saúde da Universidade do Contestado – Campus 
Mafra com turmas em andamento. 

Curso Duração Objetivo 

Educação Física 
(Bacharelado) 

09 semestres Formar profissionais aptos a trabalhar diretamente o ser 
humano, seu desenvolvimento na sociedade e com a 
cultura do movimento, a fim de intervir profissionalmente na 
promoção da saúde, no esporte, recreação e lazer, dentro 
de um contexto técnico-específico e histórico cultural. 

Enfermagem 10 semestres O enfermeiro é um profissional, da equipe multiprofissional 
de saúde, que desenvolve ações de prevenção de 
doenças, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
tanto em nível individual quanto coletivo, assegurando a 
integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 
atendimento. O Curso de Enfermagem da UnC proporciona 
uma formação generalista, oferecendo ao mercado de 
trabalho profissionais capazes de conhecer e intervir nos 
problemas/situações de saúde-doença, contribuindo para o 
desenvolvimento da região, o bem-estar e qualidade de 
vida a seus cidadãos. 

Farmácia 10 semestres Formar profissionais éticos com capacidade técnica-
científica e humanista em todos os níveis do sistema de 
saúde, promovendo ações de pesquisa, extensão e 
prestação de serviços na área de ciências farmacêuticas, 
estabelecendo critérios de prevenção, promoção e 
recuperação da saúde. 

Fisioterapia 10 semestres Formar fisioterapeutas capazes de desenvolver atividades 
fisioterapêuticas e interdisciplinares junto à comunidade no 
sentido de conceber a saúde como um direito às ações e 
serviços de saúde do ser humano. Formar fisioterapeutas 
agentes de seu próprio aprendizado, criativos, críticos e 
reflexivos, aptos a responderem às demandas da saúde da 
população nos diferentes níveis de atenção e cenários de 
atuação profissional, com aptidões para atuar na atenção 
integral à saúde, através de ações de educação, promoção, 
prevenção e reabilitação de forma individual e coletiva. 

Medicina 12 semestres O Curso de Medicina da UnC proporciona formação de 
médicos humanistas, críticos e reflexivos, aptos para atuar 
na prevenção, recuperação e manutenção das funções 
físicas e orgânicas do ser humano, com base em 
conhecimentos científicos e técnicos que permitam 
desenvolver a Medicina de acordo com os princípios éticos 
e legais. 

Medicina 
Veterinária 

10 semestres O curso de Medicina Veterinária se constitui num conjunto 
de métodos, técnicas e conhecimentos, em torno da vida 
animal, buscando sua conservação, aprimoramento e 
evolução genética, contribuindo para a formação de 

                                            
34Cursos com a modalidade presencial. A partir do ano de 2022, a instituição começou a fornecer o 

curso de Educação Física e Farmácia de forma híbrida. 
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profissionais empreendedores, solidários, competentes, 
pesquisadores, responsáveis e comprometidos com o 
exercício da cidadania e a biosseguridade. 

Psicologia 10 semestres Formar psicólogos capazes de atuar na busca do bem-
estar e da saúde mental das pessoas, com uma visão 
crítica diante dos fenômenos sociais, econômicos, culturais 
e políticos da sua região, contribuindo para a transformação 
social, comprometida com a ética nas relações com o 
paciente/cliente, instituições, colegas de profissão e no 
trabalho interdisciplinar com as outras áreas de 
conhecimento. 

Fonte: Universidade do Contestado (2021). 

 

A IES em questão ainda oferta os seguintes cursos da área de saúde: 

Biomedicina; Ciências Biológicas e Odontologia, entretanto, estes não possuíam 

turmas em andamento no ano da realização da pesquisa.  

 

3.4 UNIVERSO E SELEÇÃO AMOSTRAL 

 

O estudo foi desenvolvido com docentes e discentes dos cursos da área de 

saúde35, 36 da Universidade do Contestado ofertados no Campus Mafra, cujos alunos 

cursavam a última fase do curso, no segundo semestre de 2021. 

A seleção amostral ocorreu por meio dos critérios de inclusão e exclusão do 

estudo e utilizou-se, também da amostragem por conveniência, a qual, segundo 

Richardson et al. (2008), é utilizada quando há necessidade de garantir a presença 

do sujeito que possua as características estabelecidas sendo selecionados 

intencionalmente. Tais critérios são expostos no quadro 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35Neste caso as diferentes áreas presentes na interprofissionalidade aqui proposta: Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária e Psicologia.  
36Conforme Resolução n° 278  de 08 de outubro de 1998 do Conselho Nacional de Saúde, o curso de 

Biologia é integrante da área de saúde, entretanto não é mencionado pelo fato de que a Universidade 
do Contestado - Campus Mafra não possui turmas ativas do curso de Biologia no momento da 
realização da pesquisa. 
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Quadro 10 – Critérios de inclusão exclusão para discentes e docentes 

 Inclusão Exclusão 

Discente Estar cursando o último semestre da 
graduação em um dos cursos da área 
de saúde da Universidade do 
Contestado - Campus Mafra37 

Manifestação de interesse em desistir do 
estudo durante sua execução, ou seja, não 
enviando o questionário respondido ou 
enviando o questionário incompleto e com 
respostas em branco. Alunos vindos 
transferidos de outras instituições de 
ensino38 

Docente Ser professor de um (ou mais) cursos 
da área de saúde da Universidade do 
Contestado - Campus Mafra e possuir 
formação base em um dos cursos da 
área da Saúde 

Manifestação de interesse em desistir do 
estudo durante sua execução, ou seja, não 
enviando o questionário respondido ou 
enviando o questionário incompleto e com 
respostas em branco. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

As tabelas 1 e 2 apresentam a população e a seleção amostral após a aplicação 

dos critérios de inclusão 

 

Tabela 1 – População e amostragem de discentes por curso da área da saúde com alunos 
matriculados no último semestre do curso 

Curso População 
Total de alunos do 

curso 

População 
Total de alunos 

matriculados no último 
semestre do curso 

Amostragem com 
margem de erro de 
5% e confiabilidade 

de 95% 

Enfermagem 137 34 32 
Farmácia 54 12 12 
Fisioterapia 103 23 22 
Psicologia 78 15 15 

Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica da UNC (2021). 

 

Os dados inerentes à amostragem de discentes foram gerados a partir de 

informações recebidas da secretaria acadêmica, em que foi possível observar que os 

cursos de Educação Física, Medicina e Medicina Veterinária, não contemplam a 

amostragem dos discentes, tal fato explica-se visto que no segundo semestre de 

2021, os cursos mencionados não possuíam alunos concluintes, ou seja, não 

possuem alunos matriculados no último semestre letivo do curso. 

O curso de Enfermagem contava com 34 alunos (24,81%) no último semestre 

do curso. O curso de Farmácia com 12 alunos (22,22%) no último semestre do curso. 

O curso de Fisioterapia com 23 alunos (22,33%) no último período do curso. Por fim, 

                                            
37Tais critérios são estabelecidos para que a amostra seja estratificada de forma a capturar alunos com 

proximidade com o mercado de trabalho, os quais já vivenciaram 90% ou mais do curso e sendo 
assim, já trabalharam o quesito interdisciplinaridade e interprofissionalidade durante o processo de 
formação. 

38Tal fato se caracteriza como excludente, pois o aluno pode ter vivenciado ações interdisciplinares e 
interprofissionais em outra instituição e comprometendo, assim, o estudo. 
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o curso de Psicologia contava com 15 alunos (19,23%) no último período do curso. 

Totalizou-se 81 discentes cursando o último semestre dos cursos estudados. 

Foi realizado cálculo amostral com auxílio da calculadora online da Comento 

Pesquisa e Mercado (https://comentto.com/calculadora-amostral/), utilizando-se da 

margem de erro de 5% e confiabilidade de 95% por curso estudado em campo, ou 

seja, o cálculo foi realizado com base na população do último semestre de cada curso 

estudado, gerando os seguintes resultados: Enfermagem n=32, Farmácia n=12, 

Fisioterapia n=22 e Psicologia n=15. Totalizando 81 discentes. 

A estratificação dos docentes, também ocorreu pela análise de dados 

fornecidos pela secretaria acadêmica. O pesquisador organizou uma planilha com a 

titulação dos professores, bem como o colegiado do qual era membro e sua formação 

base39 na área da saúde. 

 

Tabela 2 – População de amostragem de docentes por curso da área de saúde com alunos 
matriculados no último semestre do curso. 

CURSO População 
Total de professores 

do curso 

População 
Total de professores com 
formação base em saúde 

Amostragem com 
margem de erro de 
5% e confiabilidade 

de 95% 

Enfermagem 15 12 12 
Farmácia 10 06 06 
Fisioterapia 12 09 08 
Psicologia 12 08 08 

Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica da UNC (2021). 

 

Como mencionado anteriormente, os cursos de Educação Física, Medicina e 

Medicina Veterinária não possuíam alunos concluintes em 2021, por isso, não 

contemplaram a amostra do estudo. 

A amostragem com margem de erro de 5% e confiabilidade de 95% foi de: 

Enfermagem n=12, Farmácia n=06, Fisioterapia n=08 e psicologia n=08. Totalizando 

34 docentes. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, bem como, o cálculo 

com margem de erro de 5% e confiabilidade de 95%, a amostra foi finalizada por um 

total de 34 docentes e 81 discentes. 

 

 

 

                                            
39Refere-se à graduação do docente, sendo necessário este possuir graduação na área de saúde. 
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3.5 INSTRUMENTO E TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS 

 

Segundo Richardson et al. (2008), o questionário é utilizado para descrever 

características e variáveis de um grupo social, podendo se utilizar de um questionário 

com questões abertas e fechadas ou até mesmo um questionário que se utilize da 

combinação de questões abertas e fechadas. 

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de dois formulários 

investigativos com questões abertas e fechadas, sendo o primeiro para discentes 

(apêndice B) e o segundo para os docentes (Apêndice C). Todos os questionários 

tiveram questões elaboradas a partir da contextualização teórica do estudo, nos quais 

o ser pesquisado apresentou suas respostas de maneira discursiva e objetiva com as 

questões fechadas e de escala de likert de cinco pontos. 

A técnica para a coleta de dados foi desenvolvida a partir da plataforma de 

formulários do Google. Os questionários foram enviados juntamente com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) para os pesquisados 

pertencentes ao universo proposto, sendo que os participantes respondiam o 

questionário apenas após a leitura e aceite do TCLE. 

Os procedimentos adotados para o envio dos formulários foram: 

1°: obtenção, junto à secretaria acadêmica da UNC, da listagem dos e-mails e 

contato de WhatsApp dos alunos matriculados e cursando regularmente o último 

semestre/fase dos cursos da área de saúde; 

2°: obtenção, junto à secretaria acadêmica da UNC, da lista de e-mail e contato 

de WhatsApp dos docentes dos cursos da área de saúde que possuem formação base 

na área da saúde; 

3°: envio do link dos formulários via e-mail para todos os indivíduos 

pertencentes à amostra40; 

4°: controle de recebimento de respostas via formulário online do Google41. 

5°: novo envio do link dos formulários via e-mail para todos os indivíduos 

pertencentes à amostra; 

                                            
40O encaminhamento por e-mail contou com um texto introdutório e explicativo referente à pesquisa. 

Refere-se ao envio para docentes e discentes. 
41O acompanhamento do recebimento de respostas ocorreu diariamente. Sendo possível a 

identificação da amostra ainda não atingida. Fato este que direcionava os novos reenvios de 
formulários. 
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6°: foram abordados os coordenadores dos cursos pertencentes à amostra e 

solicitado o envio do link dos formulários via WhatsApp para docentes e discentes; 

7°: foram abordados os coordenadores dos cursos pertencentes à amostra e 

solicitado aplicação dos questionários presencial ou remotamente. 

8°: ratificação da divulgação do link do formulário para os acadêmicos de forma 

presencial nas suas respectivas salas de aula, quando possível42.  

9°: ratificação da divulgação do link do formulário para os acadêmicos de forma 

remota em reuniões online quando disponibilizado pelo coordenador43.  

10°: reiteração da divulgação do link do formulário aos docentes integrantes da 

amostra por meio do aplicativo WhatsApp, via coordenador do curso, se possível; 

11°: reenvio do link dos formulários via e-mail; 

12°: último envio do link dos formulários; 

13°: encerramento do recebimento das respostas via formulário online do 

Google no dia vinte de dezembro de 2021; 

14°: tabulação de análise dos dados.  

 

A pesquisa documental ocorreu através da solicitação de todos os Planos 

Pedagógicos Curriculares de cada curso pertencente à amostra para a secretaria 

acadêmica da instituição, bem como suas respectivas DCNs44. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em relação à análise dos dados, aqueles de natureza qualitativa foram 

analisados a partir da técnica de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (ADSC). Esta 

análise foi proposta por Lefrève no final da década de 1990. Com esta técnica de 

análise, é possível encontrar respostas nas expressões, pensamentos 

compartilhados, buscando uma compreensão da opinião coletiva dos participantes 

(GONDIM; FISCHER, 2009).  

                                            
42Foram abordados, presencialmente, apenas os acadêmicos de Fisioterapia, os demais, por estarem 

apenas em Estágios Curriculares Supervisionados, não se encontravam presentes no campus 
universitário. 

43Foram abordados remotamente os cursos de Enfermagem e Farmácia em reuniões com os 
acadêmicos. O curso de Psicologia não disponibilizou um momento remoto para coleta de dados. 

44Utilizados DCNs vigentes no processo de formação do acadêmico. 
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Para que os dados fossem estudados frente à análise do discurso do sujeito 

coletivo, foram estabelecidas categorias de análise, sendo elas: formação profissional 

em saúde, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, concepções frente a 

facilidades e dificuldades para práticas interdisciplinares e interprofissionais, e 

desenvolvimento regional. 

Gomes (2001) aponta que o pesquisador pode agrupar elementos e ideias em 

relação a um conceito que possui características que podem ser relacionadas em si. 

Gil (2010) descreve que o estabelecimento de categorias de análise favorece a análise 

e a organização dos dados através dos grupamentos em categoriais. 

As categorias de análise proporcionam a categorização de informações, as 

quais auxiliam no processo de análise, classificação e validação dos dados 

encontrados durante a coleta, atuando assim como modelo de agrupamento de 

unidades para análise (BARTELMEBS, 2021).  

Os dados inerentes à pesquisa documental foram analisados junto às 

informações obtidas através dos questionários, favorecendo a discussão dos dados e 

das respostas aos objetivos da pesquisa. 

Os dados quantitativos foram tabulados e analisados com o auxílio da utilização 

do software Microsoft Excel. 

Os dados oriundos dos apêndices B e C, que se utilizaram da escala de likert 

de cinco pontos, foram aglutinados, de maneira a expor uma percepção positiva, 

neutra ou negativa frente aos questionamentos. Tal aglutinação segue exposta no 

quadro 11. 

 

Quadro 11 – Dicotomização de dados da escala de Likert. 

Escala Percepção 

Positiva Neutra Negativa 

- Muito Frequente 
- Frequente 
- Ocasionalmente 
- Raramente 
- Nunca  

Muito Frequente 
 

Frequente 
 

Ocasionalmente 
 

Raramente 
 

Nunca 
 

- Concordo Totalmente 
- Concordo 
- Não Concordo/Nem 

Discordo 
- Não Concordo 
- Discordo Totalmente 

Concordo 
Totalmente 

 
Concordo 

 

Não Concordo/Nem 
Discordo 

 

Não Concordo 
 

Discordo 
Totalmente 

- Muito Importante 
- Importante 
- Moderado  
- Às Vezes Importante 
- Não é Importante  

Muito Importante 
 

Importante 
 

Moderado 
 

Às Vezes 
Importante 

 
Não é Importante 
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- Excelente 
- Muito Bom 
- Bom 
- Razoável 
- Ruim 

Excelente 
 

Muito Bom 
 

Bom 

 Razoável 
 

Ruim 

- Totalmente Preparado  
- Muito Preparado 
- Preparado 
- Pouco Preparado 
- Despreparado 

Totalmente 
Preparado 

 
Muito Preparado 

 
Preparado 

 Pouco Preparado 
 

Despreparado 

- Totalmente Adequado 
- Bastante Adequado 
- Desconheço 
- Pouco Adequado 
- Nada Adequado 

Totalmente 
Adequado 

 
Bastante 

Adequado 

 Desconheço 
 

Pouco Adequado 
 

Nada Adequado 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O estudo atendeu aos preceitos éticos e legais das resoluções 466 e 510. A 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da UNC (CEP UNC), sendo 

aprovada pelo número do parecer consubstanciado: 5.059.716 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

Como a pesquisa visa analisar a contribuição das práticas pedagógicas 

implementadas a partir da interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo 

de formação de profissionais da saúde, fez–se necessário estabelecer um conceito 

para formação profissional. 

O conceito de formação, em uma visão acadêmica, permeia o processo em que 

o discente é exposto para que desenvolva habilidades e competências necessárias 

para tornar-se um profissional (FORMAÇÃO, 2019). Nesse sentido, o conceito de 

formação foi explorado a partir da interdisciplinaridade e interprofissionalidade. 

A definição de profissional relaciona-se a um ser capaz de exercer um trabalho 

de forma especializada (PROFISSIONAL, 2020). 

A concepção do profissional de/em saúde é pautada em uma formação com 

visão generalista. Chiesa et al. (2007, p. 237) aponta que “a formação do generalista 

requer a inserção precoce do aluno no mundo do trabalho e a sua atuação crítica e 

reflexiva para o desenvolvimento de uma visão global, integrada e crítica da saúde, 

tendo como eixo central a promoção da saúde”. 

Segundo Ely e Toassi (2017), durante a formação acadêmica, os profissionais 

de saúde passam por modelos de formação em que a aprendizagem compartilhada é 

escassa, contribuindo, dessa forma, para futuros profissionais com uma assistência 

fragmentada. 

O processo de formação é regido pelos docentes dos cursos. Dentre os quatro 

cursos da área de saúde pesquisados45, a predominância da especialização dos 

docentes está no nível de stricto senso (mestrado), seguido por especialização em 

latu senso (pós-graduação com no mínimo 360 horas). Em terceiro lugar, encontram-

se os titulados em nível de stricto senso (doutorado). Nenhum dos professores 

pesquisados possuía apenas a graduação. 

Como apresentado no capítulo materiais e métodos, a pesquisa não se limitou 

ao estudo dos quatro cursos: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia, mas 

também realizou-se a investigação documental nos PPCs de todos os cursos de 

                                            
45Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia. 
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Saúde ofertados pela Universidade do Contestado – Campus Mafra46, os quais 

possuíam turmas em andamento no ano de 2021. Sendo eles: Educação Física 

(Bacharelado); Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Medicina Veterinária; 

Psicologia. 

O Conselho Nacional de Saúde orienta a formação dos profissionais de saúde 

em sua Resolução 569 de 8 de dezembro de 2017, a qual aponta que o PPC deve 

observar as Diretrizes Curriculares Nacionais, considerando as contribuições para o 

SUS (BRASIL, 2017a). 

Compreendendo a vinculação da formação profissional com as DCN’s, as quais 

norteiam os PPCs dos cursos, ocorreu a investigação dos Projetos Pedagógicos 

Curriculares dos cursos da área de saúde ofertados pela IES em questão, a fim de 

identificar evidências frente à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade.  

Pereira (2009) aponta a interdisciplinaridade como junção de duas ou mais 

disciplinas. Já a interprofissionalidade é conceituada por Ellery e Barreto (2019) como 

atuação em conjunto de diversos profissionais em suas áreas, realizando atividades 

que se complementam.  

Durante a análise dos PPCs dos sete cursos47, identificou-se que a 

interdisciplinaridade está presente em 100%(n=7) deles, já a interprofissionalidade 

está presente em 57,14% (n=4). Nesta condição enquadram-se os cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina, conforme apresentado no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 12 – Presença de interdisciplinaridade e interprofissionalidade nas DCNs e PPCs dos cursos 
estudados. 

 
Curso 

DCNs PPCs 

Interdiscip. Interprof. Interdiscip. Interprof. 

Pre. Aus. Pre. Aus. Pre. Aus. Pre. Aus. 

EDF X   X X   X 

ENF X   X X  X  

FAR X   X X  X  

FIS X   X X  X  

MED X   X X  X  

MED V X   X X  X  

PSI. X   X X   X 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

                                            
46Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária e Psicologia. 
47Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Medicina e Medicina Veterinária. 

Por ser uma etapa de estudo documental, todos os cursos da área de saúde enquadraram-se na 
análise. 
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Na análise percebe-se que os PPCs trabalham com a interdisciplinaridade em 

tópicos análogos, sendo eles: Política de Educação das Relações Étnico-Raciais; 

Política de Educação Ambiental; Política de Extensão, Indissociabilidade do Ensino, 

Pesquisa e Extensão e Núcleo Docente Estruturante. A seguir, os dados frente a estes 

tópicos semelhantes são analisados e apresentados. 

O tópico denominado de ‘Política de Educação das Relações Étnico-Raciais48’ 

abrange a temática da interdisciplinaridade, trabalhada a partir da integralização das 

disciplinas na área temática de cada curso. Ela visa à promoção das relações étnico-

raciais, por exemplo, o fomento realizado pelo setor de pesquisa em prol do 

desenvolvimento de estudos direcionados à temática. 

A ‘Política de Educação Ambiental49’ visa uma compreensão do meio ambiente 

de uma forma holística, utilizando-se da articulação entre as ciências com uma 

abordagem interdisciplinar, articulando as ciências naturais, sociais e exatas, 

permitindo a compreensão do meio ambiente. Cita-se como exemplo a realização de 

programas institucionais como o Plano de Sustentabilidade Ambiental e projetos para 

a preservação de recursos hídricos. 

A extensão universitária é trabalhada nos PPCs de forma direta e específica, 

enaltecendo a integração da universidade com a sociedade por meio de ações 

interdisciplinares, Programa UNC e Qualidade de vida e o Programa de Educação 

para o Trânsito. Ambos visando à promoção de ações educativas para adoção de 

comportamentos saudáveis e seguros. 

O tópico de ‘Indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão’ aponta o 

compromisso da Universidade com os pilares do ensino superior, visando o dever de 

transportar conhecimentos para a comunidade. Para tal, utiliza-se de estratégias de 

atuação interdisciplinares como estágio, realização de horas complementares, 

Trabalhos de Conclusão de Curso. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído por docentes, que atuam 

de forma a zelar pela contínua atualização do PPC, e entre todas as atribuições dos 

membros participantes, uma delas é zelar pela interdisciplinaridade de forma a 

integrar toda a matriz curricular, bem como as diferentes atividades de ensino dos 

cursos. 

                                            
48Resolução UnC Reitoria 031/2014 
49Resolução UnC Reitoria 029/2014 
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O PPC do curso de Educação Física aborda a interdisciplinaridade na sua 

metodologia de ensino e aprendizado em que se aponta que atividades 

interdisciplinares ocorrem desde a primeira fase até o final do curso, incluindo os 

conteúdos interdisciplinares presentes nas políticas institucionais já citadas 

anteriormente. Ainda ocorrem, durante a atividade integrada de fases, seminários, 

simpósios e jornadas, bem como projetos desenvolvidos pelo núcleo de Educação 

Física e atividades esportivas intercursos e entre os campi da universidade. 

Ao relacionar a informação acima com a resolução n° 7, de 31 de março de 

2004, com a resolução n° 6, de 18 de dezembro de 2018, observa-se que ambas 

apontam que o PPC do curso de Educação Física aborda a temática 

interdisciplinaridade. Entretanto ambas as resoluções e o PPC em questão, não 

abordam a temática interprofissionalidade. 

O curso de Enfermagem aborda a interdisciplinaridade em sua metodologia de 

ensino frisando, também a sua ocorrência na atuação das políticas institucionais. Cita-

se ainda a atividade integrada de fases e demais ações como seminários, palestras, 

simpósios e afins, os quais oportunizam a integralização dos conhecimentos de várias 

disciplinas, por exemplo, as visitas técnicas realizadas nos diferentes setores 

assistenciais e cursos de extensão com a participação de diversas áreas.  

Ainda no curso de Enfermagem é possível perceber que o PPC pontua o 

Estágio Curricular Supervisionado como uma estratégia para preparar o aluno para a 

atuação profissional de forma interdisciplinar, bem como interprofissional. 

A resolução CNE/CES N° 3, de 7 de novembro de 2001, apresenta as DCNs 

para os cursos de Bacharelado em Enfermagem, os quais apontam que a 

interdisciplinaridade deve ser trabalhada durante a formação do profissional 

Enfermeiro, desde o início de suas atividades acadêmicas através de atividades 

teóricas e práticas (BRASIL, 2001a). Portanto, o PPC do curso de Enfermagem está 

de acordo com a resolução CNE/CES N° 3, 7 de novembro de 2001. 

Em relação à interprofissionalidade, o curso de Enfermagem, no seu PPC, 

trabalha a temática na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, no qual se 

pontua que o estágio tem por finalidade firmar um profissional com capacidade de 

atuação em equipe interprofissional, nas mais diversas áreas de atenção à saúde.  

Identifica-se que a DCN em questão não aborda a temática 

interprofissionalidade, entretanto o curso atua de forma a incorporá-la em sua prática.  
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A Resolução n° 573, de 31 de janeiro de 2018, emitida pelo Conselho Nacional 

de Saúde, apresenta novas recomendações nas DCNs para os cursos de graduação 

em Enfermagem. Nesta, a temática interprofissionalidade se faz presente.  

O curso de Farmácia, em seu PPC, aponta a ocorrência da interdisciplinaridade 

nas políticas institucionais já mencionadas anteriormente. Também, como eixo de 

formação, o curso possui componentes curriculares que integram conhecimentos 

teóricos e práticos de forma interdisciplinar. Pontua-se que a estrutura curricular 

composta pelas áreas de ciências sociais aplicadas, humanas, ética e bioética, 

ciências exatas, ciências da saúde e ciências biológicas são desenvolvidas de forma 

interdisciplinar.  

O PPC do curso de Farmácia estimula a metodologia de ensino e 

aprendizagem de modo interdisciplinar, com foco na formação de profissionais críticos 

e reflexivos. Ele pontua a realização de atividades como: atividade integrada de fases, 

seminários, palestras simpósios, bem como das demais políticas institucionais 

mencionadas. Pontua ainda a interdisciplinaridade como uma competência a ser 

trabalhada no Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, preparando o futuro 

farmacêutico para atuação profissional. 

Ao comparar o PPC do curso de Farmácia com a resolução CNE/CES 2, de 19 

fevereiro de 2002, é possível identificar que ele segue o preconizado pela resolução. 

A resolução em questão não cita a interprofissionalidade, entretanto o curso 

possui uma nova DCN, instituída a partir da Resolução n° 6, de 19 de outubro de 2017, 

a qual aborda a temática da interprofissionalidade. 

O PPC do curso de Farmácia aponta a interprofissionalidade no tópico 

‘Justificativa e Necessidade Social’. Neste, são apresentados quesitos sociais, os 

quais justificam a presença do profissional farmacêutico como membro de uma equipe 

interprofissional.  

Cita-se a interprofissionalidade no ‘Perfil Profissional do Egresso’, no qual são 

apresentados eixos de formação do profissional farmacêutico, nicho de atuação, o 

qual é diversificado, por meio de atuação em rede pública e/ou privada nas redes de 

atenção em saúde com a realização do trabalho interprofissional. No cuidado em 

saúde, o profissional pode atuar de forma a elaborar planos de cuidado, articulando-

se com a equipe interprofissional. 

O curso de Farmácia pontua a interprofissionalidade na ‘Metodologia do 

Processo de Ensino e Aprendizagem’ na atuação teórico-prática ofertada ao aluno, 
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fazendo com que este atue por meio de práticas interprofissionais em prol de um 

trabalho colaborativo. 

O tópico constante no PPC denominado de “Interdisciplinaridade no Curso”, 

também aborda a interprofissionalidade, apontando que as atividades 

interdisciplinares e transdisciplinares visam ao desenvolvimento frente à EIP com a 

realização de projetos e ações estratégicas, com cunho colaborativo. 

O Estágio Curricular Supervisionado para o curso de Farmácia aborda a 

temática interprofissionalidade, o qual prepara o acadêmico para atuação em equipe 

interprofissional nos cuidados em redes de atenção à saúde. 

O curso de Fisioterapia diferencia-se dos demais, pois a menção à 

interdisciplinaridade em seu PPC, consta na justificativa e relevância social do curso, 

apontando a ação interdisciplinar deste profissional. Apresenta, ainda que a 

interdisciplinaridade ocorre no processo de formação por meio de ações junto à 

comunidade, zelando em prol da saúde dos usuários dos serviços da saúde. 

O curso traz a interdisciplinaridade na pesquisa científica, por meio de 

realização e divulgação em periódicos interdisciplinares científicos. 

Pontua-se a interdisciplinaridade no objetivo geral do curso, visando à 

realização de atividades fisioterapêuticas na comunidade a fim de formar profissionais 

com perfil generalista. 

No perfil profissional do egresso, a interdisciplinaridade se faz presente, no qual 

é desejado que ele fosse capaz de atuar de forma multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar na promoção a saúde.  

A interdisciplinaridade no curso, também se faz presente na realização de 

seminários, palestras, simpósios, atividades extraclasse, ações na comunidade, bem 

como nas demais políticas da universidade já mencionadas. O estágio Curricular 

Supervisionado proporciona ações interdisciplinares, preparando o futuro profissional 

para atuação no mercado de trabalho. 

A resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002, apresenta as DCNs para 

a formação de profissionais Fisioterapeutas, e o tema interdisciplinaridade é 

mencionado, apontando que o profissional deverá atuar de forma interdisciplinar com 

grande produtividade na promoção de saúde (BRASIL, 2002b). Em comparação com 

as atividades mencionadas acima, percebe-se a tentativa de atingir a solicitação da 

DCN. 
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O parecer CNE/CES 1210/2001 menciona a interdisciplinaridade como 

habilidade a ser requerida a este profissional, desta forma, ao relacionar esta assertiva 

com as informações do PPC acima mencionadas, percebe-se que o curso zela pelo 

aperfeiçoamento desta característica.  

A resolução CNE/CES 4, de 19 de fevereiro de 2002 não faz menção à 

interprofissionalidade. No entanto, o PPC do curso no tópico ‘Justificativa e 

Necessidade Social’ aponta especificamente que o profissional fisioterapeuta deve 

atuar de forma a reconhecer as necessidades da população, agindo de maneira 

intersetorial e interprofissional. Dessa forma, ele tem como base um cuidado integral 

à saúde, fazendo parte de uma equipe interprofissional que atua em prol da 

reabilitação do paciente. 

No curso de Psicologia, além de mencionar a interdisciplinaridade nas políticas 

institucionais apresentadas no início deste título, o PPC apresenta o vínculo da 

interdisciplinaridade com a pesquisa científica, bem como na divulgação de pesquisas 

em revistas interdisciplinares. O quesito interprofissionalidade esteve ausente no 

PPC. Ainda pontua a realização de atividades interdisciplinares como atividade 

integrada de fases, seminários, palestras, simpósios e afins. Tais apontamentos vão 

ao encontro à resolução CNE/CES n° 5, de 15 de março de 2011, a qual apresenta as 

DCNs para o curso de Bacharelado em Psicologia, e nela a interdisciplinaridade está 

presente como possibilidade do formando conhecer a interação da psicologia com as 

demais áreas do saber (BRASIL, 2011). A resolução em questão não aborda a 

temática interprofissionalidade, a qual, também não é discutida no seu PPC. 

O curso de Psicologia no parecer CNE/CES n°1071/2019 prevê a revisão das 

suas DCNs. Entretanto aguarda homologação. Mesmo neste, o novo parecer não 

aborda a temática da interprofissionalidade, mencionando apenas a necessidade das 

atividades e ações interdisciplinares, multidisciplinares e multiprofissionais. 

O estudo de Poppe e Batista (2012) ressaltam que a formação dos profissionais 

psicólogos com bases nas DCNs do curso visa focar na necessidade da atuação 

multiprofissional, quando houver necessidade. 

O curso de Medicina menciona a interdisciplinaridade em seu PPC, o qual a 

pontua como política e estratégia de ensino. 

Assemelhando-se aos cursos de Fisioterapia, Psicologia e Medicina 

Veterinária, o curso de Medicina, também pontua a divulgação de produção científica 
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em revista interdisciplinar. Dessa forma totalizou 57,14% (n=4) a trabalhar com a 

temática com esta finalidade. 

O perfil profissional do egresso do curso de Medicina aponta que um dos 

quesitos esperados do futuro profissional, é que este seja capaz de atuar de forma 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar em prol do usuário dos sistemas de 

saúde. O curso de Medicina conta com o Estágio Curricular Supervisionado, também 

chamado de internato. Nele, a integração com a equipe interdisciplinar e intersetorial 

é considerada uma competência essencial. A interdisciplinaridade, também está 

presente no curso, nas atividades integradas de fases, e nas demais políticas 

institucionais, conforme mencionado anteriormente.  

Dessa forma, as informações do PPC vão ao encontro a sua DCN (resolução 

CNE/CES n° 4, de 7 de novembro de 2001), a qual aponta que o curso deve promover 

a interdisciplinaridade buscando integrar as dimensões em nível biológico, social, 

ambiental e psicológico (BRASIL, 2001b). A resolução em questão não faz menção à 

interprofissionalidade. Apesar da ausência da temática na resolução50, o curso de 

Medicina em seu PPC, apresenta quesitos interprofissionais na apresentação dos 

objetivos específicos do curso, nos quais o graduando deve aprender 

interprofissionalmente em prol de um cuidado centrado no usuário, família e 

comunidade, sendo executado em equipe, prevalecendo o trabalho interprofissional. 

A metodologia de ensino e aprendizagem aborda a interprofissionalidade, como 

uma capacidade que o futuro médico deve possuir em aprender com professores e 

demais profissionais da saúde, exercendo sua reflexão própria com a troca de saberes 

entre as demais áreas do conhecimento.  

O curso de Medicina possui o Estágio Curricular Supervisionado, o qual, 

também é denominado de internato. O PPC aponta a interprofissionalidade como um 

dos objetivos gerais do internato, em que o aluno deve desenvolver o cuidado, fazendo 

prevalecer o trabalho interprofissional. 

Em relação ao curso de Medicina Veterinária, este apresenta a 

interdisciplinaridade na implementação de políticas institucionais, conforme 

apresentadas anteriormente. Sua ocorrência associa-se, ainda à divulgação de 

pesquisas científicas em revista interdisciplinar. 

                                            
50Refere-se à resolução CNE/CES n° 4, de 7 de novembro de 2001 
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A interdisciplinaridade é referenciada na estrutura curricular do curso, 

apontando que o processo de ensino e aprendizagem do futuro médico veterinário 

deve ocorrer com a inserção do aluno em atividades práticas de forma interdisciplinar. 

A ocorrência da interdisciplinaridade se dá pela realização da atividade integrada de 

fases, seminários, simpósios, palestras, estágios e afins. 

A resolução CNE/CES n° 1, de 18 de fevereiro de 2003, apresenta as DCNs 

para a formação de Médicos Veterinários. Nesta, a interdisciplinaridade está presente 

como componente da estrutura curricular do curso, a qual deve ser implementada por 

meio de atividades práticas visando sua futura vida profissional. Na resolução em 

questão, o PPC do curso não apresenta o quesito interprofissionalidade.  

A análise das informações permite pontuar que os cursos vão ao encontro com 

o preconizado pelo MEC por meio das DCNs de cada curso, abordando as temáticas 

de interdisciplinaridade e interprofissionalidade sempre que estas são abordadas 

como requisitos nas diretrizes. 

Após a análise dos PPCs foi possível identificar que a interprofissionalidade 

está diretamente relacionada ao Estágio Curricular Supervisionado apenas em 

42,85% (n=3) dos cursos estudados (Enfermagem, Farmácia e Medicina).  

Percebe-se a preocupação da instituição em trabalhar as temáticas da 

interdisciplinaridade expostas pelas DCNs, pois existem políticas internas integradas 

a todos os cursos estudados como: Política de Educação das Relações Étnico-

Raciais; Política de Educação Ambiental; Política de Extensão, Indissociabilidade do 

Ensino, Pesquisa e Extensão e Núcleo Docente Estruturante. 

Tal zelo e preocupação assemelham-se à interprofissionalidade, pois mesmo 

sem a DCN em vigor para a formação do acadêmico concluinte no ano de 2021, a 

temática esteve presente em seu PPC. 

Desta forma, o estudo enaltece a preocupação da IES em questão com a 

formação de qualidade dos acadêmicos, a qual atua com zelo e dedicação frente às 

temáticas estudadas. 

Segundo o autor Costa (2018b), as DCNs são norteadoras para o PPC dos 

cursos da área de saúde. Dessa forma, o estudo buscou identificar se os docentes 

possuem conhecimento do PPC do seu curso, ainda identificou se em sua percepção 

o documento aborda de maneira adequada a interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. 
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Nesse sentido, o gráfico a seguir representa a percepção dos docentes 

pesquisados frente à contemplação da interdisciplinaridade ou interprofissionalidade 

no PPC ou o seu desconhecimento. 

 

Gráfico 1 – Percepção dos docentes pesquisados frente à presença de interdisciplinaridade e/ou 
interprofissionalidade no PPC do curso. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

A análise anterior permite inferir que os cursos de Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia abordam a temática interdisciplinaridade e interprofissionalidade em seus 

respectivos PPCs. O curso de Psicologia aborda apenas a interdisciplinaridade. Ao se 

relacionar esta informação com as contidas no gráfico, identifica-se que o completo 

conhecimento do PPC frente às temáticas não é real.  

O curso de Enfermagem foi o único que apresentou 100% das respostas 

condizentes com a pesquisa realizada. 

Em seguida, os docentes pesquisados expressaram como consideram a 

abordagem da interdisciplinaridade e interprofissionalidade no PPC do curso em que 
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atuam, buscando identificar tais informações e confirmar o conhecimento ou não do 

documento. 

 

Gráfico 2 – Percepção dos docentes pesquisados frente à abordagem da interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade no PPC do curso em que atuam. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Há a predominância da percepção ‘Bastante Adequado’ na presença da 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade nos PPCs dos cursos de Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia e Psicologia, seguido por ‘Pouco Adequado’ e por ‘Totalmente 

Adequado’. 

A percepção de ‘Totalmente adequado’ no curso de Enfermagem teve maior 

prevalência comparado aos demais cursos estudados. 

Sendo assim, por intermédio da percepção dos docentes, foi possível identificar 

que os cursos possuem uma abordagem positiva em relação à utilização dos quesitos 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade nos PPCs, pois houve predominância da 

percepção de docentes que foi entre ‘Bastante adequado’ e ‘Totalmente adequado’. 

A percepção negativa está presente, entretanto, de maneira mais diminuta, na 

qual a opção ‘Nada adequado’, foi pontuado uma vez, por um dos docentes do curso 

de Psicologia, o qual aponta o PPC do seu curso como nada adequado para o quesito 

interprofissionalidade.  
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A identificação de ‘Pouco adequado’ foi indicada para interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade para todos os cursos, exceto no quesito interprofissionalidade 

no curso de Farmácia. 

Foi identificado que um docente, do curso de Psicologia e um de Enfermagem 

desconhecem o PPC e, consequentemente, desconhecem a sua abordagem 

interdisciplinar e interprofissional. 

Segundo Costa e Ribeiro (2012), o desconhecimento do PPC do curso pode 

ser um dos fatores que dificulta a implantação de reformas, bem como a 

implementação de componentes curriculares.  

A Resolução n° 569 de 8 de dezembro de 2017 que, reafirma as prerrogativas 

do SUS perante a formação de trabalhadores de saúde, aponta que para uma 

aprendizagem significativa, é necessário o compartilhamento de experiências em 

diálogos essencialmente presenciais. Fato este que se relaciona ao questionamento 

realizado aos docentes participantes da pesquisa. 

Os docentes foram questionados frente à possibilidade de correlação de 

assuntos abordados em sala de aulas e/ou atividades com outras disciplinas e com 

que frequência os discentes são estimulados a trazerem suas experiências de vida 

prática para a sala de aula, relacionando-as com as temáticas estudadas. Foram 

obtidas as seguintes respostas. 

 

Gráfico 3 – Frequência em que há possibilidade de interação de assuntos abordados em sala de aula 
e/ou atividades práticas com outras disciplinas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Evidencia-se a partir da pesquisa que há possibilidade de realização de 

atividades interdisciplinar e interprofissionais. Em suma, a grande maioria dos 

docentes pesquisados expõe que a frequência com que a possiblidade de interação 

com outras disciplinas é “Muito frequente” e “Frequente”.  

Desta forma, aponta-se que os docentes possuem uma percepção positiva 

frente à possibilidade de interação entre as disciplinas, na qual predomina a 

percepção neutra. Todos os cursos possuíram membros do colegiado com percepção 

neutra frente à possibilidade de correlação entre disciplinas. Esse fato prejudica o 

predomínio da ocorrência de atividades interdisciplinares e sugere o pouco 

conhecimento dos docentes frente a outras disciplinas. 

Ribeiro e Pinho (2018) mencionam que a interdisciplinaridade ocorre quando o 

professor possui domínio de sua disciplina, bem como uma boa compreensão das 

demais disciplinas, gerando, desta forma, a possibilidade de integrá-las.   

Em relação ao estímulo aos discentes para que este traga/compartilhe 

experiências da vida prática em sala de aula, comparando com as temáticas 

estudadas têm-se as seguintes informações. 

 

Gráfico 4 – Frequência com que os discentes são estimulados pelos docentes a trazerem 
experiências da vida prática para sala de aula. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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ocorram com maior frequência e/ou permaneça sendo trabalhado com frequência, 

favorecendo assim o processo de ensino aprendizagem. 

Os cursos de Fisioterapia e Psicologia foram os únicos com apenas percepções 

positivas frente ao fato mencionado. Contudo, foi possível identificar a predominância 

da percepção positiva dos docentes dos cursos de Enfermagem e Farmácia frente à 

frequência com que eles estimularam os acadêmicos a trazerem experiências de vida 

prática para sala de aula.  

A percepção neutra e negativa esteve presente, respectivamente, nos cursos 

de Enfermagem e Farmácia, com um docente mencionando a frequência 

‘Ocasionalmente’ e ‘Raramente’. 

Saber compartilhar as experiências é caraterística bem visada no mercado de 

trabalho, e a criação de ambientes favorecendo o compartilhamento de saberes, 

experiências vividas e resultados obtidos através de ações, favorece o pensar e a 

construção de conhecimentos (MACEDO, 2020). 

Analisando o fato do compartilhamento de experiências em ambiente de 

ensino, é necessário corroborar com o pensamento dos autores Santos, Simonetti e 

Cirino (2018), pois estes apontam os discentes como membros das equipes de saúde, 

os quais possuem preconceitos sobre as demais áreas. 

Acredita-se que o processo de compartilhamento de experiências pode dirimir 

tal fato e aprimorar o processo de formação dos profissionais de saúde. 

Silva (2019) aponta que a utilização de conhecimentos prévios e de 

experiências de vida dos alunos favorece a realização de ações interdisciplinares. 

Desta forma, ao abordar o compartilhamento de experiências, a próxima 

categoria de análise a ser explorada é a interdisciplinaridade. 

 

4.2 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Como o objeto de estudo versa frente ao processo de formação de profissionais 

de saúde e as práticas pedagógicas, interdisciplinares, é necessária a apresentação 

do seu conceito. 

Fazenda (2008b, p. 18) aponta que a interdisciplinaridade parte da “simples 

comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos-chave da 

epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos dados e da organização da 

pesquisa e do ensino, relacionando-os”. 
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Costa (2007) pontua que interdisciplinaridade é interação entre duas disciplinas 

em que ambas saiam beneficiadas, de uma forma a incorporar práticas e técnicas, 

gerando uma disciplina modificada. 

Em análise de conceitos, Bispo, Tavares e Tomaz (2014) corroboram com 

Costa (2007) e conceituam interdisciplinaridade como a união entre disciplinas para a 

elaboração de novos saberes. Sendo assim, pode-se afirmar que a 

interdisciplinaridade é a união entre disciplinas para a geração de saberes. 

Raynalt (2014) aponta a Interdisciplinaridade como a colaboração entre 

disciplinas que partilham do mesmo objeto, o que vem ao encontro do conceito 

apresentado por Fazenda (2008) que descreve a interdisciplinaridade como a junção 

de duas disciplinas para busca do conhecimento. 

Perez (2018) reforça que a interdisciplinaridade é junção entre disciplinas, 

gerando uma prática em conjunto e abolindo a fragmentação do conhecimento. 

Após a apresentação dos conceitos que permeiam a interdisciplinaridade, 

expõem-se os achados no estudo em relação à frequência com que a temática é 

trabalhada nos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. 

 

Gráfico 5 – Frequência com que os docentes pesquisados abordaram/discutiram questões inerentes 
à interdisciplinaridade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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positiva nos cursos de Enfermagem e Fisioterapia. Desta forma, é possível afirmar 

que a temática é trabalhada com maior frequência nestes cursos. 

O curso de Farmácia apresentou uma frequência neutra em relação à 

abordagem/discussão da temática, entretanto, além de estar presente de forma 

neutra, fez-se presente, também de forma positiva e negativa, na qual um docente 

menciona o trabalho com a temática de maneira frequente e raramente. Chama a 

atenção o fato de a resposta ‘Muito frequente’ não ter sido pontuada no curso de 

Farmácia, pois as suas DCNs e o PPC do curso a contemplam 

Já o curso de Psicologia, possui uma característica na qual a frequência 

positiva se iguala à frequência neutra, entretanto, a frequência negativa, não pode 

deixar de ser mencionada, pois um docente menciona nunca abordar/discutir a 

temática. 

Percebe-se que há uma abordagem frente à temática, entretanto a frequência 

neutra e negativa vai ao encontro ao expresso por Oliveira et al. (2016), em que estes 

apontam que há adoção de práticas interdisciplinares de maneira esporádica nas 

instituições de ensino.  

Os discentes participantes da pesquisa, também foram questionados frente à 

frequência com que os docentes abordaram a temática. Foram obtidos os seguintes 

resultados. 

 

Gráfico 6 – Frequência com que os discentes pesquisados identificaram que os professores 
abordaram a interdisciplinaridade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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É necessário apontar a percepção dos atores entre algumas informações, 

como a relação entre a abordagem da interdisciplinaridade por docentes do curso de 

Farmácia com a dos discentes, pois as informações destoam-se. Os acadêmicos 

destacam uma predominância da frequência positiva da abordagem da 

interdisciplinaridade, seguido por uma frequência neutra. E ao relacionar com as 

informações dos docentes, percebe-se o destoar das informações, pois estes 

mencionam uma predominância da frequência neutra seguido por uma frequência 

positiva e negativa (a qual não foi mencionada por discentes). 

Importante salientar que nenhum dos discentes apontou que os docentes 

nunca abordaram a temática, entretanto um dos docentes de Psicologia menciona 

‘Nunca’ ter abordado ou discutido a temática. Os fatos anteriores remetem dúvidas 

frente à compreensão do conceito da interdisciplinaridade entre os atores 

pesquisados. Esse fato pode ter gerado o conflito entre os achados.  

A frequência negativa está presente com baixa predominância apenas na 

resposta ‘Raramente’ nos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia. 

Entretanto, o gráfico 6 permite inferir a predominância da frequência positiva 

da abordagem pelos docentes (na percepção discente) da temática 

interdisciplinaridade.  

Em seguida, os participantes foram questionados frente à realização efetiva 

das atividades interdisciplinares, diferenciando do questionamento anterior, o qual 

identificava a abordagem e discussão frente à temática. Os resultados foram 

expressos nos gráficos 7 e 8: 
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Gráfico 7 – Frequência com que os docentes e discentes pesquisados realizaram atividades inerentes 
à interdisciplinaridade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

O gráfico de número 7 representa informações frente à realização de atividades 
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em momentos de discussão, em comparação a atividades práticas em si. 
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Ao realizar uma análise conjunta das informações do gráfico 6 e 7, percebe-se 
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docentes, discentes e frequência positiva de discussão e realização de atividades 

interdisciplinares. Desta forma, é possível apontar que quanto maior a frequência com 
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que os docentes abordam a temática junto aos alunos, maior a percepção dos 

discentes frente à presença da temática durante sua formação, bem como a 

realização de atividades interdisciplinares. 

Após a identificação da frequência em que a temática interdicisplinaridade foi 

abordada no processo de formação (em uma percepção de docentes e discentes), 

apresenta-se o quadro 1351 com informações inerentes à relação de quais atividades 

foram realizadas à luz da interdisciplinaridade. 

 

Quadro 13 – Relação de atividades interdisciplinares realizadas durante o processo de formação dos 
cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
Docentes 
N= 12 
Respostas= 10 
 
 
 
 
Discentes 
N= 32 
Respostas= 30 
 

 
Docentes 
As atividades interdisciplinares realizadas pelos professores do curso 
de Enfermagem foram pontuadas como: interação entre disciplinas na 
realização de artigos; seminários; discussões de casos clínicos; aulas 
práticas laboratoriais com integração de saberes de mais disciplinas. 
 
Discente 
Os acadêmicos de Enfermagem pontuaram que as atividades 
interdisciplinares ocorreram durante a realização de Estágios 
Curriculares Supervisionados Obrigatórios, durante a participação na 
feira de profissões, em atividades de mesa redonda com a discussão 
de casos clínicos com demais áreas, práticas interativas com atividades 
de mais de uma disciplina, por exemplo, ações da disciplina de 
farmacologia e em ações para a comunidade. 

Farmácia 
Docentes 
N= 4 
Respostas= 4 
 
 
Discentes 
N= 12 
Respostas= 12 

 
Docentes 
Os docentes de Farmácia apontaram as seguintes atividades 
interdisciplinares: aulas práticas mesclando disciplinas; estudos de 
caso e casos clínicos; mesa redonda; atividades interfases; 
 
Discente 
Como práticas interdisciplinares os acadêmicos de Farmácia 
pontuaram: atividades interclasses; palestras, estudos de caso clínicos 
com integração com os cursos de Enfermagem e Psicologia; eventos 
externos para a comunidade como aferição de pressão arterial e 
glicemia; aulas práticas em laboratório; palestras e teatros. 

Fisioterapia 
Docentes 
N= 8 
Respostas= 8 
 

Docentes 
Os docentes de Fisioterapia apontaram que as atividades 
interdisciplinares como: seminários entre as fases do curso; mesa 
redonda e discussão de casos clínicos; realização de aprendizado com 
metodologias ativas (PBL, TBL); atividades teórico-práticas com o curso 
de psicologia; ações para a comunidade; conexão entre disciplinas, 
integrando ementas em um contexto amplificado. 
 

Discentes 
N= 22 
Respostas= 21 
 

Discente 
Os acadêmicos de Fisioterapia pontuaram a presença de atividades 
interdisciplinares nas seguintes atividades: prova de fases; resolução 
de casos clínicos e mesa redonda; associação de disciplinas, por 

                                            
51Optou-se pela apresentação das informações de docentes e discentes no mesmo quadro para facilitar 

a comparação e análise das informações. 
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exemplo, Anatomia e Fisiologia; discussões em ambiente hospitalar 
com demais profissionais e ações da universidade na comunidade. 

Psicologia 
Docentes 
N= 7 
Respostas= 7 
 
 
 
Discentes 
N= 14 
Respostas= 10 
 
 

Docentes 
Os docentes de Psicologia apontaram as seguintes atividades 
interdisciplinares: discussões de casos clínicos com o curso de direito; 
seminários e palestras; aulas de campos e visitas técnicas; atividades 
integrando conceitos das disciplinas através de filmes, artigos e leitura 
de livros. 
 
Discente 
Os acadêmicos do curso de Psicologia pontuaram a presença de 
atividades interdisciplinares em: realização de prova de fases; projetos 
sociais; estudos de caso e visitas técnicas; realização de trabalhos 
sobre um determinado filme, o qual aborda todas as disciplinas, bem 
como nos estágios Obrigatórios. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Após a análise das respostas dos participantes da pesquisa, foi possível 

identificar que as atividades interdisciplinares realizadas pelos docentes condizem 

com a percepção do discente, as quais são: resolução de estudos de casos; atividades 

práticas em laboratórios; visitas técnicas; atividades inter-fases; ações externas para 

a comunidade; seminários e atividades de Estágios Curriculares Supervisionados 

Obrigatórios. As atividades que predominaram foram os estudos de caso envolvendo 

alunos de diferentes cursos. 

Vale salientar as atividades destacadas pelos discentes, as quais foram 

realizadas entre os cursos: 

 

Uma das atividades interdisciplinares realizadas no decorrer do curso, foi 
durante a matéria de Farmacologia, onde resolvemos casos clínicos junto aos 
acadêmicos de Farmácia. Outras atividades foram desenvolvidas em parceria 
com cursos de Psicologia, Educação Física, Fisioterapia e Direito: Dia 
Mundial do AVC52, Blitz da Saúde em parceria com a PRF, entre outras ações 
(RESPONDENTE 08-DISCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM).  

 

O respondente 04-discente do curso de Farmácia pontua a realização de 

“práticas entre as turmas de Farmácia, Enfermagem e Psicologia. Com resolução de 

casos clínicos”. Clarificou-se a ocorrência de atividades interdisciplinares entre os 

cursos estudados, bem como o entendimento do discente que tais ações/atividades 

se caracterizam como atividades interdisciplinares. 

Em relação à interdisciplinaridade durante a realização de ECS têm-se relatos 

acadêmicos: 

 

                                            
52Refere-se ao: Acidente Vascular Cerebral. 
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De certa forma, é possível contemplar as práticas interdisciplinares nos 
estágios obrigatórios, pois em suma compreendem diversão disciplinas. 
Durante a formação acadêmica a prova de fases também foi evidente essa 
interdisciplinaridade, pois a partir de um filme tivemos que relacionar as 
matérias vistas durante o semestre (RESPONDENTE 07-DISCENTE DO 
CURSO DE PSICOLOGIA). 

 

O respondente 20-discente do curso de Fisioterapia pontua “No estágio que 

realizamos no hospital, onde há trocas de informações entre os diversos profissionais 

sobre os casos clínicos atendidos” 

O ECS apresenta-se como um momento em que as práticas interdisciplinares 

vêm sendo amplamente trabalhadas. 

Siqueira (2019) relata que a interdisciplinaridade ocorrida em ECS é vista de 

maneira positiva por docentes e discentes, e possibilita a integração do conhecimento 

adquirido durante p processo de formação. 

Identifica-se, também a importância de eventos de extensão, nos quais a 

comunidade é atendida. Os acadêmicos compreendem estas atividades como 

interdisciplinares e pontuam sua realização com a participação dos demais cursos. O 

respondente 8-discente do curso de Farmácia pontua “UNC na comunidade, 

atividades intercursos”, que se aliam à política de extensão da universidade53. 

A realização de práticas interdisciplinares no âmbito da extensão é fator 

positivo. Segundo Rios, Sousa e Caputo (2019), a realização de atividades 

interdisciplinares na extensão gera uma percepção crítica na qual prevalece a 

fragmentação do ensino. 

Santana e Silva (2020) reforçam em seu estudo que, após a participação em 

atividades de extensão com uma dinâmica interdisciplinar, o acadêmico desperta seu 

interesse e compreende as necessidades do coletivo, o que, também supera a 

fragmentação do ensino. 

Moraes (2019) descreve em seu estudo que identificou a construção de 

conhecimento em acadêmicos de diversas áreas participantes de um projeto de 

extensão. É possível então, considerar a prática de extensão universitária, como uma 

prática exitosa para a realização de atividades interdisciplinares. 

Dessa forma, é possível relacionar a literatura com o ocorrido no processo de 

formação dos profissionais de saúde dos cursos de Enfermagem, Farmácia, 

                                            
53Tópico Indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão presente nos PPCs dos cursos. 
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Fisioterapia e Psicologia, afirmando que as atividades por eles vivenciadas, são ações 

que a literatura contemporânea vem demonstrando como frequentes. 

Em seguida, os dados apresentados referem-se em qual modalidade54 

curricular as atividades foram ofertadas (percepção docentes) e foram realizadas 

(percepção discente). 

Para a apresentação dos dados, optou-se por uma demonstração em gráficos 

com a junção das modalidades: disciplinas teóricas da Matriz Curricular com 

disciplinas práticas da Matriz Curricular, atividades de pesquisa com atividades de 

extensão, e apresentar de maneira isolada a representação do ECS. 

 

Gráfico 8 – Frequência com que o docente vivenciou a prática de atividades interdisciplinares nas 
disciplinas teóricas e práticas da Matriz Curricular. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

                                            
54Refere-se a: Disciplinas teóricas da Matriz Curricular; Disciplinas práticas da Matriz Curricular; Estágio 

Curriculares Supervisionados; Atividades de Pesquisa; Atividades de extensão. 
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Gráfico 9 – Frequência com que o docente vivenciou a prática de atividades interdisciplinares nas 
atividades de pesquisa e extensão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Gráfico 10 – Frequência com que o docente vivenciou a prática de atividades interdisciplinares no 
Estágio Curricular Supervisionado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

Em verificação dos dados obtidos junto aos docentes, o campo onde a 
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informações obtidas e expostas no quadro 13, foi identificada a presença de atividades 

interdisciplinares no ECS. Entretanto, os dados qualitativos apresentados, no quadro 

13, não evidenciam menção a atividades interdisciplinares por docentes no ECS. 

Salienta-se a predominância da interdisciplinaridade em atividades de 

extensão, aprimorando assim o processo de ensino aprendizagem, conforme 

mencionado por Rios, Sousa e Caputo (2019), Santana e Silva (2020) e Moraes 

(2019). 

Após a apresentação das informações dos docentes em relação à modalidade 

curricular onde as atividades interdisciplinares ocorreram, segue a demonstração dos 

dados de discentes frente ao mesmo questionamento. 

 

Gráfico 11 – Frequência com que o discente vivenciou a prática de atividades interdisciplinares nas 
disciplinas teóricas e práticas da Matriz Curricular. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Gráfico 12 – Frequência com que o discente vivenciou a prática de atividades interdisciplinares nas 
atividades de pesquisa e extensão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

Gráfico 13 – Frequência com que o discente vivenciou a prática de atividades interdisciplinares no 
Estágio Curricular Supervisionado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022).  
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pesquisa. Estas últimas modalidades apresentaram a frequência ‘Nunca’ na 

percepção dos discentes. 

Identificada, ainda, a presença de atividades interdisciplinares no ECS frente 

aos apontamentos dos discentes. Entretanto, os dados qualitativos que relacionaram 

as atividades interdisciplinares vivenciadas por discentes, o ECS foi exposto de 

maneira clara apenas no curso de Enfermagem por um dos respondentes que ao ser 

indagado para citar exemplos de atividades interdisciplinares descreve: “Estágios 

curriculares obrigatórios, seminários, aulas práticas” (RESPONDENTE 30-DISCENTE 

DO CURSO DE ENFERMAGEM). 

Por mais que sejam vastos os ambientes55 para a realização de práticas 

interdisciplinares, Oliveira e Busnello (2017) apontam a necessidade de fortalecimento 

de ambientes para realização de ações interdisciplinares.  

Com relação ao pensamento de Oliveira e Busnello (2017), evidenciam-se os 

vários ambientes onde a interdisciplinaridade pode ocorrer durante o processo de 

formação do profissional da saúde, os quais são: disciplinas teóricas e práticas da 

matriz curricular, atividades de pesquisa e extensão e ECS. 

Após a identificação da modalidade curricular que mais abrange a 

interdisciplinaridade, o estudo identificou qual a percepção de importância da 

interdisciplinaridade no processo de formação dos profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
55Refere-se a disciplinas práticas e teorias da Matriz Curricular, atividades de pesquisa e extensão, e 

ECS. 
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Gráfico 14 – Percepção docente e discente frente à importância da interdisciplinaridade no processo 
de formação. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022).  

 

Evidencia-se a preocupação dos docentes e discentes frente à importância da 

interdisciplinaridade no processo de formação dos novos profissionais de saúde, pois 

a predominância das respostas permaneceu no nível de importância considerado 

positivo. Apenas um dos discentes de Psicologia pontua uma importância negativa, o 

qual opta por responder que a interdisciplinaridade não é importante no processo de 

formação de novos profissionais de saúde. 

Bispo, Tavares e Tomaz (2014) apontam em seu estudo que os docentes 

reconhecem a importância do trabalho interdisciplinar para a formação de novos 

profissionais da saúde.  

Da mesma forma, Santana e Silva (2020) descrevem em seu estudo a 

importância percebida por discentes frente à realização de ações interdisciplinares. 

Costa (2007) descreve que os profissionais de saúde enfatizam a importância 

da interdisciplinaridade. Tal informação está em sintonia com os dados apresentados 

no gráfico 15, pois os docentes, também são profissionais de saúde, e os acadêmicos 

integram as equipes durante suas atividades práticas e estágios obrigatórios. 

Após a investigação da percepção frente à importância da interdisciplinaridade 

no processo de formação, faz-se necessário abordar a temática em relação ao 

preparo do docente para atuação de forma interdisciplinar, e como este avalia o seu 

desempenho frente à temática. 
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Gráfico 15 – Percepção frente ao preparo do docente para se trabalhar com metodologias que 
promovam a interdisciplinaridade. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2022). 

 

Identifica-se que os docentes, em sua maioria consideram-se ‘Preparados’ para 

atuação com metodologias interdisciplinares. Entretanto, cabe destaque aos que se 

consideram ‘Pouco preparados’, cujo percentual é próximo aos que se consideram 

‘Preparados’.  

Sendo assim, em relação à capacitação docente, pontua-se a predominância 

de um preparo positivo frente à utilização de metodologias que promovam a 

interdisciplinaridade em relação à percepção de docentes de Enfermagem e 

Fisioterapia. Já no curso de Farmácia, o percentual de um preparo positivo, equipara-

se ao negativo. E o curso de Psicologia, apresenta um preparo negativo predominante 

frente a metodologias que promovam a interdisciplinaridade.   

Fica evidente a disparidade entre níveis de preparação docente para atuação 

de forma interdisciplinar. Dessa forma, a pesquisa aponta a necessidade de um 

processo de formação continuada para docentes com intuito de nivelamento, 

proporcionando a eles um melhor preparo para atuar com tal habilidade. A formação 

continuada para os docentes atenderia às recomendações expressas pelas DCNs e 

PPCs. 

Após a identificação de como o docente aponta sua preparação para a atuação 

de forma interprofissional, fez-se necessária a apresentação de como ele avalia a sua 

real atuação, utilizando-se de práticas interprofissionais. 
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Gráfico 16 – Como o docente pesquisado avalia sua atuação profissional frente à 
interdisciplinaridade. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2022). 

 

A percepção dos docentes frente à sua atuação em relação à 

interdisciplinaridade foi identificada com predominância em ‘Muito bom’ e ‘Bom’ no 

curso de Enfermagem, seguida por ‘Excelente’. Já o curso de Fisioterapia avalia-se 

com predominância no quesito ‘Bom’, seguido de ‘Muito bom’ e ‘Excelente’. Ou seja, 

em ambos os cursos, os docentes se autoavaliam positivamente frente à sua atuação 

profissional de forma interdisciplinar.  

O curso de Psicologia apresenta uma predominância em ‘Bom’ e ao aglutiná-

la com os 14% da percepção ‘Excelente’, o curso apresenta uma predominância de 

autoavaliação positiva, entretanto o somatório da percepção ‘Razoável’ e ‘Ruim’ 

equipara-se aos 43% de pontuado em ‘Bom’. Fato este, que se relacionado com as 

informações anteriores, permite identificar que o curso possui dificuldades com o 

quesito interdisciplinaridade no processo de formação.  

Já o curso de Farmácia, novamente, manteve-se entre dois quesitos 

avaliativos, a percepção positiva e negativa, em que cada uma delas se manteve com 

50% dos atores pesquisados. E, ao relacionar com informações anteriores, pode-se 

considerar certa dificuldade com a temática no processo de formação dos 

acadêmicos.   

Ao considerar o preparo docente para se trabalhar com o quesito 

interdisciplinaridade, faz-se necessário mencionar Bispo, Tavares e Tomaz (2014), os 
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quais apontam em seu estudo a importância da interdisciplinaridade para os docentes, 

entretanto, estes, para os autores, também não estão preparados para transpassar 

aos acadêmicos os conhecimentos à luz da interdisciplinaridade. 

Ao identificar o pouco preparo do docente (gráfico 15) para atuação com 

metodologias interdisciplinares, e ao comparar tal informação com a percepção que 

este possui frente a sua atuação interdisciplinar (gráfico 16), percebe-se uma 

discrepância entre as informações, pois há um elevado percentual de docentes pouco 

preparados. E, também, um elevado percentual de docentes considerando suas 

práticas interdisciplinares como: boas, muito boas e excelentes. Acredita-se, então, 

que estes docentes atuem frente à temática, sem o devido preparo. 

A pesquisa demonstra se os colegiados abordaram a temática por meio de 

discussões com foco no aprimoramento curricular e nas ações interdisciplinares.  

 

Gráfico 17 – Os colegiados discutiram a temática interdisciplinaridade com propósito de gerar 
mudanças no currículo visando à prática interdisciplinar entre as disciplinas. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2022). 
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positiva nas discussões à luz da temática. 

Já o curso de Farmácia, apresenta uma variação, em que 50% dos docentes 

pontuam uma discussão com frequência positiva e 50% uma frequência negativa. 
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Infere-se que tal fato pode ocorrer pelo desconhecimento da temática em si, ou até 

mesmo, pela não participação das reuniões e encontros do colegiado. 

O curso de Psicologia apresenta a predominância na frequência neutra e 

positiva (soma da ‘Muito frequente’ e ‘Frequente’) para discussões do colegiado frente 

à temática, entretanto, devido ao impacto da informação, vale ressaltar que no curso 

em questão, um docente aponta que nunca são realizadas discussões à luz da 

temática interdisciplinaridade.  

Tais fatos sugerem que a IES atue de maneira incisiva e igualitária frente aos 

cursos para que a frequência da discussão do tema interdisciplinaridade, pelos 

colegiados, seja mais constante. 

Após identificação de como o docente está preparado e de que forma julga sua 

atuação frente à temática, é demonstrado se os colegiados abordam a temática em 

discussões, propondo melhorias no currículo e no processo de ensino aprendizagem. 

É importante mencionar se o colegiado atua frente à temática por meio de discussões 

em grupo, no qual o conhecimento pode ser compartilhado. Esta prática é referendada 

por Toassi e Lewgoy (2016), ao afirmarem que a interdisciplinaridade caracteriza-se 

pela busca de soluções de maneira compartilhada.  

Considerando que a interdisciplinaridade está presente em todas as DCNs e 

PPCs mencionados anteriormente, a frequência com que a discussão frente à 

temática ocorre nos colegiados, deveria ser constante. Pode-se questionar o real 

conhecimento das DCNs pelos docentes do colegiado. 

A pouca abordagem da temática nos colegiados reflete na frequência com que 

as atividades interdisciplinares ocorrem no processo de formação profissional. 

Acredita-se que a discussão da temática, promova um incentivo para realização de 

atividades interdisciplinares. Thiesen (2008) aponta que a interdisciplinaridade é um 

importante movimento entre o ensinar e o aprender, a qual é criada a partir da relação 

entre docentes.  

Ainda em relação ao preparo do docente para atuação de forma interdisciplinar, 

pontua-se novamente que os docentes pesquisados, em sua grande maioria, julgam-

se ‘Preparados’ ou ‘Pouco preparados’ para a realização destas práticas. Eles, ainda 

afirmam a importância de um ensino com base na interdisciplinaridade. Dessa forma, 

o estudo identificou a frequência com que os docentes participam de eventos onde a 

interdisciplinaridade é discutida no processo de ensino aprendizagem.  
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Gráfico 18 – Frequência com que os docentes pesquisados participaram de eventos onde foi 
discutida a interdisciplinaridade no processo de ensino aprendizagem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Percebe-se que os docentes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e 

Psicologia possuem uma frequência positiva em relação à participação de eventos 

onde a temática interdisciplinaridade é discutida.  

O curso de Psicologia mantém um padrão, no qual sempre há um pequeno 

percentual dos atores pesquisados que apresentam uma visão negativa frente à 

abordagem/discussão/realização de atividades frente à temática. 

E o curso de Farmácia mantém um percentual equiparado entre a frequência 

positiva e negativa.   

Indo ao encontro com as informações discutidas anteriormente, percebe-se a 

importância elencada pelos docentes frente à interdisciplinaridade. Esta, relaciona-se 

com o preparo dos docentes para a atuação interdisciplinar e, consequentemente, 

com a discussão realizada frente à temática pelos colegiados dos cursos.  

Ainda que estes docentes apontem seu pouco preparo e sua atuação frente à 

temática, estão buscando participar de eventos com foco na temática 

interdisciplinaridade no processo de ensino aprendizagem, promovendo maior 

preparo para a atuação junto aos acadêmicos.  
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4.3 INTERPROFISSIONALIDADE 

 

Conceitua-se interprofissionalidade como uma ação gerada56 por elementos 

mais comuns entre as profissões, os quais auxiliam para o alcance à Educação 

Interprofissional (EIP) que, consequentemente, irá trazer à tona a IP (CECCIM, 2018; 

FREIRE FILHO, 2018), e Amatuzzi et al. (2006, p. 108) asseveram que: 

 

É um termo usado para definir a atuação conjunta de diversos profissionais 
dentro de suas áreas de competência individual interagindo nas áreas 
comuns, onde todos tenham um conhecimento independentemente da 
especialidade, e visando como bem final a melhora da condição integral da 
saúde do homem. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010, p. 10) define: “A Educação 

Interprofissional ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem 

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

melhorar os resultados na saúde”. Para que ocorra a interprofissionalidade, a 

educação interprofissional é inerente e com isso, Reeves (2016) afirma que a EIP é 

uma estratégia fundamental para que haja uma atenção à saúde de maneira eficaz. 

A partir da análise de Reeves (2016), entende-se que a habilidade de se 

trabalhar de modo interprofissional é gerada/aprimorada a partir da EIP. 

Após a apresentação dos conceitos trabalhados na categoria 

interprofissionalidade, são apresentadas as frequências com que a temática é 

abordada/discutida por docentes dos cursos pesquisados: Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia e Psicologia. 

 

                                            
56Ação gerada: refere-se ao produto da união entre elementos de cada profissão a fim de favorecer a 

EIP. 
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Gráfico 19 – Frequência com que os docentes pesquisados abordaram/discutiram questões inerentes 
à interprofissionalidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Em análise, identifica-se que há um predomínio da frequência positiva com que 

os docentes abordam a temática interprofissionalidade nos cursos de Enfermagem e 

Fisioterapia. O curso de Psicologia apresenta o mesmo percentual entre a frequência 

positiva e neutra. Já no curso de Farmácia, há uma predominância na frequência 

neutra frente à abordagem da temática. 

Tal fato assemelha-se ao apresentado no gráfico 5, no qual os cursos de 

Enfermagem e Fisioterapia apresentam realizar uma maior abordagem frente à 

temática interdisciplinaridade, o que transcende para a interprofissionalidade.  

A frequência negativa esteve presente com percentual baixo apenas nos 

cursos de Enfermagem e Psicologia, de 8% e 14% respectivamente. Desta forma, ao 

analisar a frequência da discussão da temática e compará-la com a frequência com 

que há discussões à luz da interdisciplinaridade, percebe-se que o quesito 

interprofissionalidade vem sendo discutido pelos docentes com maior frequência.  

Acredita-se que tal situação se justifique pelo fato de que todos os PPCs dos 

cursos apresentados nos gráficos contemplam ambos os quesitos, 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade.  

ENFERMAGEM FARMÁCIA FISIOTERAPIA PSICOLOGIA

Muito frequente 17% 0% 50% 29%

Frequente 33% 25% 50% 14%

Ocasionalmente 42% 75% 0% 43%

Raramente 8% 0% 0% 14%

Nunca 0% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Muito frequente Frequente Ocasionalmente Raramente Nunca



107 
 

 

Em seguida, demonstra-se a percepção dos discentes pesquisados frente à 

abordagem da temática realizada por docentes nos processos de ensino 

aprendizagem. 

 

Gráfico 20 – Frequência com que os discentes pesquisados identificaram que os professores 
abordaram a interprofissionalidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Após os docentes apresentarem a frequência com que abordam/discutem a 

temática interprofissionalidade, os acadêmicos, também apresentaram a frequência 

com que identificam que os docentes estão trabalhando com a temática em questão.  

Identifica-se um predomínio unânime da frequência positiva em relação à 

discussão e abordagem da temática por docentes em seus respectivos cursos.  

Algumas divergências são encontradas ao comparar as informações de 

docentes com as apresentadas por discentes. Os discentes do curso de Farmácia 

apresentam apenas a frequência positiva, sendo que os docentes apontaram uma 

periodicidade predominantemente neutra. Já no curso de Fisioterapia, a percepção de 

docentes frente à abordagem da temática prevaleceu de forma unânime a frequência 

positiva, entretanto, os discentes mencionam a ocorrência de uma frequência neutra 

(18%) e negativa (23%). 
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Novamente percebe-se uma similaridade com as informações frente à 

interdisciplinaridade, na qual as informações dos docentes destoam das percepções 

dos docentes. 

Considerando Ellery e Barreto (2019) que pontuam a similitude entre a 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade, tal fato pode estar atrelado ao déficit na 

compreensão destes acadêmicos frente às discussões à luz da temática.  

Em seguida, os participantes foram questionados frente à realização efetiva 

das atividades interprofissionais, diferenciando do questionamento anterior, o qual 

identificava a abordagem e discussão frente à temática. Os resultados são expressos 

no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 21 – Frequência com que os docentes e discentes realizaram atividades inerentes à 
interprofissionalidade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Anteriormente, foram apresentadas as frequências com que a temática foi 

abordada ou discutida. Neste momento, as informações permeiam a realização de 

atividades frente à temática.  

Nos cursos de Enfermagem e Psicologia, a percepção docente possui um 

predomínio na frequência neutra, o curso de Farmácia possui uma maior frequência 

negativa. Já o curso de Fisioterapia, apresenta sua maior frequência positiva frente à 

realização de atividades frente à temática.  
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Já na percepção dos discentes, é possível inferir que os cursos de Enfermagem 

e Psicologia apresentam uma frequência neutra para a realização de atividades frente 

à temática, tal fato indo ao encontro com a percepção dos docentes. No curso de 

Farmácia, os discentes apontam uma frequência positiva, divergindo da percepção 

dos docentes. O curso de Fisioterapia mantém sua prevalência na frequência positiva, 

o que, também se assemelha à percepção docente.  

Desta forma, pode-se apontar que a percepção de docentes e discentes, dos 

cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia se alinham, comprovando a real 

frequência da ocorrência de atividades no âmbito da interprofissionalidade.  

Outra informação relevante é a constatação de que todos os docentes e 

discentes participantes da pesquisa mencionaram a realização de atividades 

interprofissionais (mesmo que raramente). Desta forma, contemplam as necessidades 

expressas nos PPCs dos seus respectivos cursos.  

Sendo assim, a correlação do conhecimento do PPC e a realização de 

atividades interprofissionais estão intimamente ligadas. Desta forma, o estudo 

recomenda a divulgação e estudo dos PPCs entre o colegiado dos cursos. 

Após a identificação da frequência com que a temática é abordada e 

executada, apresenta-se um quadro com ADSC relatando quais atividades 

interprofissionais foram realizadas. 

 

Quadro 14 – Relação de atividades interprofissionais realizadas durante o processo de formação dos 
cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia. 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
Docentes 
N= 12 
Respostas= 9 
 
 
 
 
Discentes 
N= 32 
Respostas= 30 
 

 
Docentes 
As atividades interprofissionais pontuadas pelos docentes do curso de 
Enfermagem foram: atividade integrada com o curso de Farmácia 
frente a casos clínicos e realização de simulações; discussões com os 
demais profissionais de saúde frente a redes de atenção à saúde. 
 
Discente 
Para os acadêmicos de Enfermagem, as atividades interprofissionais 
foram: discussões de casos clínicos com os demais cursos, por 
exemplo, com o curso de Farmácia; atividades no Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório; ações de extensão; ações de ligas 
acadêmicas; ações do projeto PET-Saúde interprofissionalidade; 

Farmácia 
Docentes 
N= 4 
Respostas= 4 
 

Docentes 
Os docentes do curso de Farmácia apontaram que as atividades 
interprofissionais ocorreram: durante a realização de projetos de 
extensão; simulações realísticas junto ao curso de Enfermagem; 
palestras com profissionais com outra formação acadêmica. 

Discentes 
N= 12 
Respostas= 11 

Discente 
Como práticas interprofissionais, os acadêmicos de Farmácia 
pontuaram as seguintes atividades: palestras, ações da universidade 
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 para a comunidade; resoluções de casos clínicos com os cursos de 
Enfermagem e Psicologia; participação como estagiário (não 
curricular) da Secretaria Municipal de Saúde possibilitando integração 
com demais profissionais.  

Fisioterapia 
Docentes 
N= 8 
Respostas= 8 
 
 
 
 
 
 
Discentes 
N= 22 
Respostas= 21 
 

Docentes 
Os docentes do curso de Fisioterapia apontaram as seguintes 
atividades interprofissionais: palestras; discussões em mesa redonda, 
casos clínicos e estudos de caso; atendimento de pacientes junto com 
acadêmicos de Medicina, Enfermagem; ações em ECS com 
discussões de casos no campo prático. 
 
Discente 
Os acadêmicos de Fisioterapia pontuaram a realização de atividades 
interprofissionais: durante a realização de Estágios Curriculares 
Supervisionados; eventos como palestras e minicursos; realização de 
discussões de casos clínicos com demais área de saúde como a 
Medicina; participação em feira de cursos. 

Psicologia 
Docentes 
N= 7 
Respostas= 4 
 
 
 
Discentes 
N= 14 
Respostas= 10 
 
 

Docentes 
Os docentes de Psicologia apontaram as seguintes atividades 
interprofissionais: seminários integrados com os demais cursos da 
área de saúde como Enfermagem; realização de palestras, feiras e 
workshops, roda de conversa com demais profissionais que atuam 
nas políticas públicas 
 
Discente 
Os acadêmicos de Psicologia pontuaram as seguintes atividades 
interprofissionais: ações da universidade na comunidade com a 
participação de mais cursos da área de saúde, tais atividades sendo 
relacionadas a bolsas de estudo; atividades de práticas integradas, 
como discussão de casos clínicos com demais cursos das áreas de 
saúde;  

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

É possível perceber o destaque de atividades interdisciplinares sendo 

consideradas como interprofissionais, por exemplo, a descrição de atividades 

integradas entre as turmas apenas do curso de Farmácia, caracterizando-se como 

atividade interdisciplinar e não interprofissional. Vale ressaltar a necessidade 

identificada frente à conceituação de interdisciplinaridade e interprofissionalidade em 

uma percepção de docentes e discentes. 

Ellery e Barreto (2019) pontuam que a interprofissionalidade possui como base 

a interdisciplinaridade, fato este que pode gerar confusão entre os conceitos. 

Como atividades interprofissionais mencionadas pelos docentes têm-se: 

discussões com demais profissionais de saúde; seminários integrados com demais 

cursos da área de saúde; ações de ECS e discussões em campo prático; projetos de 

extensão. 

Os discentes mencionam as seguintes atividades: ações do projeto Pet-Saúde 

interprofissionalidade; discussões de casos clínicos com outros cursos; ações do 
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ECS; atividades de extensão; atividades das ligas acadêmicas; atuação em estágio 

não curricular. 

A integração entre os cursos da área de Saúde ocorre de maneira a propiciar 

atividades integradas. 

 

Atividade com duas professoras farmacêuticas e alunos do curso de 
Farmácia e alunos de Enfermagem na disciplina de UTI. Uso de metodologias 
ativas com estudo de caso seguido de simulação realística (RESPONDENTE 
09- DOCENTE DO CURSO DE ENFERMAGEM). 

 

O participante da pesquisa respondente 03-discente do curso de Fisioterapia 

pontua a ocorrência desta integração entre os cursos: “Discussões de casos clínicos 

entre diversos personagens da saúde (fisioterapeutas, enfermeiros, médicos); 

acompanhamento e encaminhamento de pacientes de acordo com as suas 

necessidades”. 

Salienta-se que a integração entre os cursos não ocorre apenas em ambiente 

próprio da IES, mas também em campo prático de estágio. O participante respondente 

20-discente do curso de Enfermagem descreve a ocorrência de “Interprofissionalidade 

entre Enfermagem/ Fisioterapia/ Serviços sociais em campo de estágio”. 

O participante respondente 03-discente do curso de Fisioterapia pontua as 

“Discussões de casos clínicos entre diversos personagens da saúde (fisioterapeutas, 

enfermeiros, médicos); acompanhamento e encaminhamento de pacientes de acordo 

com as suas necessidades” 

A prevalência das atividades deu-se em discussões de casos clínicos, 

atividades de estágio, atividades de extensão, incluindo o projeto Pet-Saúde 

interprofissionalidade. 

Ferla e Toassi (2017) descrevem a necessidade da relação de 

interprofissionalidade com a educação, gerando a integração do ensino com a 

assistência à saúde. Desta forma, percebe-se que as realizações das atividades 

acima mencionadas vão ao encontro à ideia dos autores, pois ações de ECS e 

estágios não remunerados, promovem a integração entre o serviço e o ensino. 

As atividades interprofissionais realizadas por meio da extensão universitária 

foram identificadas nas falas dos pesquisados quando citam atividades de extensão 

em si, o projeto Pet-saúde interprofissionalidade, ações para a comunidade. 
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As práticas de extensão mencionadas por discentes e docentes são 

consideradas práticas exitosas em prol da interprofissionalidade, segundo Moraes et 

al. (2019). 

Alves et al. (2019) mencionam as atividades de extensão como um meio pelo 

qual o acadêmico pode vivenciar a importância do trabalho por diversos profissionais.  

É importante ressaltar a menção dos pesquisados frente ao projeto Pet-Saúde, 

pois é uma atividade que promove a integração dos cursos. E, segundo Almeida e 

Silva (2019), esse projeto é considerado uma prática exitosa para a 

interprofissionalidade. 

Desta forma, compreende-se que as atividades interprofissionais 

desenvolvidas pelos cursos pesquisados vão ao encontro com o demonstrado pela 

literatura utilizada na presente pesquisa. 

Nascimento et al. (2019) descrevem que a interprofissionalidade além de ser 

trabalhada em componentes curriculares, deve ser explorada em cunho de pesquisa 

e extensão.  

Nesse sentido, apresentam-se dados que demonstram em quais 

componentes57 curriculares a interprofissionalidade foi ofertada (percepção docentes) 

e foi realizada (percepção discente). 

Para a apresentação dos dados optou-se por uma demonstração em gráficos 

com junção das modalidades disciplinas da Matriz Curricular, atividades de pesquisa 

e extensão, ficando de maneira isolada a representação da informação que se refere 

ao ECS. 

 

 

 

                                            
57 Refere-se a: Disciplinas teóricas da Matriz Curricular; Disciplinas práticas da Matriz Curricular; 

Estágio Curriculares Supervisionados; Atividades de Pesquisa; Atividades de extensão. 
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Gráfico 22 – Frequência com que o docente vivenciou a prática de atividades interprofissionais nas 
disciplinas teóricas e práticas da Matriz Curricular. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Gráfico 23 – Frequência com que o docente vivenciou a prática de atividades interprofissionais nas 
atividades de pesquisa e extensão. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Gráfico 24 – Frequência com que o docente vivenciou a prática de atividades interprofissionais no 
Estágio Curricular Supervisionado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Em análise, percebe-se que a interprofissionalidade em disciplinas da Matriz 

Curricular, seja ela teórica ou prática, nos cursos de Enfermagem e Fisioterapia teve 

respostas mais significativas em ‘Frequente’. Já no curso de Farmácia em disciplinas 

teóricas e práticas, a resposta que prevaleceu foi ‘Raramente’. 

O curso de Psicologia teve uma alternância no percentual de frequência da 
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‘Ocasionalmente’ e nas disciplinas práticas, o maior percentual se deu em ‘Frequente’. 

Em relação a atividades de pesquisa a extensão, as predominâncias ocorreram 
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Toassi (2017), Moraes et al. (2019) e Alves et al. (2019), os quais mencionam a 
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A realização de atividades interprofissionais em campo de estágio curricular 

supervisionado, também se fez presente de maneira significativa nos dados 

qualitativos e quantitativos.  

O gráfico 24 demonstra a presença da interprofissionalidade no ECS, sendo 

classificada como ‘Frequente’ a sua ocorrência. Fato que se considera positivo, pois 

os autores: Paro e Pinheiro (2018) apontam que para a ocorrência da prática 

interprofissional é necessária a aproximação do ambiente de ensino com o mundo 

profissional, fato este que ocorre na realização de ECS. 

Após a apresentação das informações de docentes, segue a apresentação das 

respostas ao questionamento na percepção dos discentes em relação à modalidade 

de realização de atividades interprofissionais. 

 

Gráfico 25 – Frequência com que o discente vivenciou a prática de atividades interprofissionais nas 
disciplinas teóricas e práticas da Matriz Curricular. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Gráfico 26 – Frequência com que o discente vivenciou a prática de atividades interprofissionais nas 
atividades de extensão e pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Gráfico 27 – Frequência com que o discente vivenciou a prática de atividades interprofissionais no 
Estágio Curricular Supervisionado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Na análise é possível identificar que as disciplinas práticas da Matriz Curricular 

proporcionaram uma frequência maior nas atividades interprofissionais. Vale ressaltar 

que as disciplinas teóricas e práticas da Matriz Curricular apresentaram seu 

percentual de ocorrência sempre acima da percepção ‘Nunca’. 

Em relação a atividades de pesquisa e extensão, os discentes apresentaram a 

maior prevalência de ocorrência das atividades interprofissionais em atividades de 

pesquisa, divergindo das informações apresentadas na descrição das atividades 

realizadas durante o processo de formação, disponíveis no quadro 14. 

Entretanto, não se pode deixar de mencionar, também a predominância das 

atividades interprofissionais no âmbito da extensão universitária descrita pelos 

acadêmicos. 

Um participante da pesquisa quando questionado frente a quais atividades 

interprofissionais realizou durante seu processo de formação descreveu: “O evento 

intitulado, UNC na comunidade onde diversos cursos atuaram na comunidade” 

(RESPONDENTE 06-DISCENTE DO CURSO DE PSICOLOGIA). 

A ocorrência de atividades interprofissionais em âmbito de extensão 

universitária, ainda é demonstrado por outro discente participante que menciona 

“Ações realizadas na praça para a população, por exemplo, no dia mundial de 

diabetes” (RESPONDENTE 12-DISCENTE DO CURSO DE FARMÁCIA). 

Salienta-se ainda que o fato de a extensão universitária promover ações para 

a comunidade vai ao encontro com os estudos dos autores Almeida, Teston e 

Medeiros (2019). Eles descrevem que as políticas com base na interlocução entre 

ensino, serviço e comunidade possuem grande capacidade de aprimorar a 

interprofissionalidade, bem como a implementação da PNEPS, visando, assim a 

formação contínua do profissional de saúde em prol da melhoria da qualidade da 

assistência. 

Ferla e Toassi (2017), Moraes et al. (2019), Alves et al. (2019) e Batista et al. 

(2018) apontam em seus estudos a importância da extensão e pesquisa para a 

ocorrência da interprofissionalidade. Tal fato foi identificado na pesquisa, sendo 

apresentado no quadro 13 e nos gráficos 23 e 26 e assemelham-se aos identificados 

na literatura. 

Já o ECS, segundo os discentes pesquisados, proporcionou a realização de 

atividades interprofissionais e sua ocorrência predominante foi apontada como 

‘Frequente’.  
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O curso de Fisioterapia menciona a sua realização no âmbito do ECS: “No 

estágio que realizamos no hospital, onde há trocas de informações entre os diversos 

profissionais sobre os casos clínicos atendidos” (RESPONDENTE 21-DISCENTE DO 

CURSO DE FISIOTERAPIA). 

Paro e Pinheiro (2018) reforçam a necessidade do ECS para a integração 

interprofissional.  

Os docentes e discentes pesquisados, ainda responderam ao questionamento 

frente à percepção da importância da interprofissionalidade no processo de formação. 

A pesquisa gerou as seguintes informações apresentadas no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 28 – Percepção docente e discente frente à importância da interprofissionalidade no processo 
de formação. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Sendo identificada tal importância, é relevante citar Freire Filho et al. (2019), os 

quais apontam que a formação de novos profissionais com foco na 

interprofissionalidade é um processo complexo e desafiador, necessitando de 

professores preparados para atuar frente à temática. Desta forma, o estudo identificou 

a percepção de docentes quanto ao seu preparo para atuar com metodologias que 

favoreçam a interprofissionalidade e quanto à sua atuação. 

 

Gráfico 29 – Percepção frente ao preparo do docente para se trabalhar com metodologias que 
promovam a interprofissionalidade. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2022). 
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com metodologias que favoreçam a temática, e consequentemente, foi um dos cursos 

que apresentou melhores frequências na realização de atividades neste âmbito.  

As informações do gráfico 29 assemelham-se às contidas no gráfico 15, e 

percebe-se a proximidade de percentuais de docentes preparados e pouco 

preparados para atuar frente à temática. E novamente a disparidade de preparo 

docente evidencia-se. Desta forma, a pesquisa reafirma a necessidade do processo 

de formação continuada para docentes, com objetivo de promover o nivelamento de 

preparo para atuar frente à interprofissionalidade.  

A seguir é apresentado como os docentes avaliam sua atuação profissional 

frente à interprofissionalidade. 

 

Gráfico 30 – Como o docente pesquisado avalia sua atuação profissional frente à 
interprofissionalidade. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2022). 
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que promovam a interprofissionalidade, julgaram-se predominantemente pouco 

preparados, entretanto, apontam um predomínio frente a sua atuação profissional de 

forma positiva. 

Já o curso de Farmácia, apresenta um predomínio com atuação de forma 

negativa frente à interprofissionalidade. O preparo para atuar com metodologias que 

favoreçam a interprofissionalidade igualou-se entre positivo e negativo, entretanto, na 

atuação em si frente à temática, a percepção negativa superou.  

Paro e Pinheiro (2018) apontam em seu estudo o despreparo de docentes para 

a atuação frente à interprofissionalidade. Tal fato é representado na presente pesquisa 

em todos os cursos estudados, pois um percentual da amostra considera-se pouco 

preparado e despreparado para atuar frente à temática.  

Similar a Paro e Pinheiro (2018), Lima e Rozendo (2015), também apontam em 

seu estudo o despreparo de docentes para atuação frente a metodologias que tangem 

a interprofissionalidade, descrevem ainda a necessidade de capacitação profissional 

para o seu aprimoramento. 

No que tange à capacitação profissional, quando questionados se houve 

discussão no colegiado do curso, propondo mudanças no currículo visando à 

interprofissionalidade, obteve-se as seguintes respostas.  

 

Gráfico 31 – Os colegiados discutiram a temática interprofissionalidade com propósito de gerar 
mudanças no currículo visando à prática interdisciplinar entre as disciplinas. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2022).  
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Observa-se, a partir da análise do gráfico acima, que os colegiados pouco 

abordaram a temática, apesar de a interprofissionalidade estar presente em todos os 

PPCs dos cursos pesquisados. Ou seja, a frequência com que a discussão em relação 

à interprofissionalidade ocorre, poderia estar mais avançada. Com isso a pesquisa 

indaga o motivo pelo qual colegiados não abordarem com mais frequência a temática. 

Acredita-se que tal fato possa ocorrer devido ao desconhecimento do PPC em sua 

totalidade, bem como das DCNs de cada curso.  

Sendo assim, tal fato sugere que a IES atue de maneira incisiva frente à 

necessidade de aprimoramento profissional, bem como incentive o estudo da temática 

nos colegiados, associando-o com seus respectivos PPCs. Constata-se a falta de 

discussão frente à temática pelo colegiado pode auxiliar no pouco preparo docente 

para atuação de forma interprofissional. 

Entretanto, vale apresentar a disparidade da abordagem frente à temática pelos 

diferentes colegiados. Os cursos de Enfermagem e Fisioterapia apresentaram uma 

predominância na frequência positiva para a discussão da interprofissionalidade junto 

ao colegiado. Já no curso de Psicologia, o predomínio deu-se na frequência neutra. E 

o curso de Farmácia apresentou uma proeminência na frequência negativa para a 

discussão do quesito interprofissionalidade junto ao colegiado.  

Tais fatos assemelham-se aos anteriores, e pode-se relacionar que, com uma 

maior discussão frente à interprofissionalidade no colegiado, maiores serão as 

frequências de abordagens/discussões e realizações de atividades neste âmbito. 

 Este estudo propôs-se identificar a importância atribuída à temática para o 

processo de formação dos profissionais de saúde (gráfico 28) e o fato de haver 

percentuais significativos de docentes apresentando-se como ‘Pouco preparados’ 

para realização de práticas interprofissionais (gráfico 29), foi fundamental identificar a 

frequência com que os docentes pesquisados participaram de eventos, nos quais a 

interprofissionalidade foi discutida no processo de ensino aprendizagem.  
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Gráfico 32 – Frequência com que os docentes pesquisados participaram de eventos em que foi 
discutida a interprofissionalidade no processo de ensino aprendizagem 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2022).   
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formadores de novos profissionais da saúde, deveriam participar com maior 

frequência de eventos. Fato que auxiliaria na preparação docente para a atuação 

frente à interprofissionalidade. 

Tais apontamentos analisados à luz do estudo de Ceccim (2018), o qual 

descreve a interprofissionalidade como fator redutor de riscos e qualidade do serviço 

prestado, geram a interpretação de que a IES está comprometida com a formação 

interprofissional. Fato este que gerará profissionais com habilidades aprimoradas para 

atender ao usuário, favorecendo, assim o Desenvolvimento Regional. 

 

4.4 CONCEPÇÕES FRENTE A FACILIDADES E DIFICULDADES PARA PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES E INTERPROFISSIONAIS 

 

As categorias de análise anteriores permitem inferir a importância para com a 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade na percepção de docentes e discentes, 

bem como adquirir informações relacionadas ao preparo do docente para a atuação 

de forma atender às temáticas. 

Lacerda, Tales e Omena (2019) apontam em seu estudo que a compreensão 

de docentes, frente a atividades integradas faz-se necessário para que estes criem 

momentos de construção pedagógica em relação à temática. As categorias de análise 

anteriores demonstram a preocupação docente com a realização de atividades 

integradas, sejam elas interdisciplinares ou interprofissionais, entretanto para a sua 

realização há facilidades e dificuldades.  

Araujo et al. (2019) mencionam que as dificuldades encontradas para 

realização de atividades com a integralização das profissões advêm dos próprios 

profissionais de saúde. 

Mendes (2010) aponta a saúde sendo assistida de forma fragmentada. Reeves 

(2016) descreve a dificuldade de colaboração entre as profissões. Desta forma, pode-

se caracterizar a realização da interprofissionalidade como desafiador. 

Gattás (2005), em sua tese, afirma que a realização da interdisciplinaridade 

não é uma tarefa fácil, pois depende da desconstrução e da reconstrução da 

percepção individual.  

Ao pontuar que a sua realização não é algo fácil, a pesquisa apresenta 

informações inerentes a facilidades e dificuldades vivenciadas por docentes na 

realização de atividades interdisciplinares. 
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Quadro 15 – Apresentação de facilidades e dificuldades apontadas por docentes pesquisados na 
realização de atividades interprofissionais 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
Facilidades 
N= 12 
Respostas= 10 
 
 
 
 
Dificuldades 
N= 12 
Respostas= 9 
 

 
Facilidades 
Os docentes do curso de Enfermagem pontuaram as seguintes 
facilidades para práticas interdisciplinares e interprofissionais: apoio da 
coordenação do curso, bem como de demais membros do colegiado; 
discentes participando de forma ativa nas atividades propostas. 
 
Dificuldades 
As dificuldades para realizações de práticas interdisciplinares e 
interprofissionais foram pontuadas como: aceitação de opiniões dos 
demais profissionais participantes na atividade; tempo curto para a 
realização das atividades; pouco contato com os demais cursos das 
áreas de saúde. 

Farmácia 
Facilidades 
N= 4 
Respostas= 4 
 
 
 
 
Dificuldades 
N= 4 
Respostas= 3 
 

 
Facilidades 
As facilidades apontados por docentes do curso de Farmácia para a 
realização de atividades interdisciplinar e interprofissionais versaram 
frente a: incentivo da coordenação do curso; ser docente de mais de 
um curso da área da saúde; contato com os demais professores. 
 
Dificuldades 
As dificuldades elencadas pelos professores do curso de Farmácia para 
a realização de atividades interdisciplinares e interprofissionais foram: 
diferentes modos de compreender a temática; Matriz Curricular por 
disciplina e não por divisão em módulo; baixa estrutura institucional 
para atividades; Pandemia como fator limitante. 

Fisioterapia 
Facilidades 
N= 8 
Respostas= 8 
 
 
 
 
Dificuldades 
N= 8 
Respostas= 7 
 

 
Facilidades 
Os docentes de Fisioterapia pontuaram que a realização de atividades 
interdisciplinares não é uma ação fácil, entretanto o apoio da 
coordenação do curso, comunicação, bom relacionamento, pró-
atividades, boa receptividade e participação ativa dos alunos, são 
fatores que facilitaram a sua realização 
 
Dificuldades 
Os docentes de Fisioterapia pontuam como dificuldades para a 
realização de atividades interprofissionais: dificuldade com horários e 
ajustes entre as aulas dos demais cursos da área de saúde; percepção 
dos acadêmicos de que a aula não foi dada, já que o assunto não foi 
trabalhado de forma convencional. 

Psicologia 
Facilidades 
N= 7 
Respostas= 7 
 
 

 
Facilidades 
Os docentes do curso de Psicologia apontaram que as facilidades para 
a realização de atividades interdisciplinares e interprofissionais deram-
se por: disponibilidade e colaboração dos demais profissionais, bem 
como interesse dos alunos; contato com  
profissionais de diversas áreas, favorecendo a participação 
interprofissional e interdisciplinar na academia. 

Dificuldades  
N= 7 
Respostas= 6 

Dificuldades 
As dificuldades elencadas pelos docentes de Psicologia para realização 
de atividades interdisciplinar e interprofissionais foram: Pandemia; 
dificuldades com deslocamento; dificuldade com o tempo e adequação 
das atividades no calendário acadêmico; determinação de limites das 
áreas envolvidas e resistência de alguns profissionais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Os docentes pesquisados apontam como facilidades para a realização de 

práticas interdisciplinares e interprofissionais as seguintes condições: ser docente de 

mais de um curso da área de saúde; discentes participativos com as propostas de 

atividades nestas modalidades; disponibilidade e colaboração de demais profissionais 

na saúde em participarem de atividades; boa relação com os discentes e apoio da 

coordenação dos cursos. 

O respondente 2-docente de Farmácia pontua que “Ser professor que atua em 

outros cursos da saúde, contato com outros profissionais, ministrar diversas 

disciplinas” é um fator que facilita a realização de atividades interdisciplinares e 

interprofissionais. 

Já como dificuldades são elencados: tempo para realização e organização das 

atividades em consonância com o calendário acadêmico; pouco contato com os 

demais cursos da área de saúde; Pandemia; Matriz Curricular fragmentada por 

disciplinas; baixa disponibilidade de estrutura física institucional; resistência e não 

compreensão de alguns profissionais sobre o assunto; percepção do acadêmico de 

que o conteúdo não foi ministrado. 

Em relação à dificuldade atrelada aos demais profissionais resistentes à 

prática, o respondente 1-docente do curso de Enfermagem aponta que “aceitação de 

opinião e posicionamento das demais áreas nas discussões” atua como fator que 

dificulta a realização destas atividades. O respondente 10-docente do curso de 

Enfermagem pontua o “não entendimento por parte dos profissionais sobre o assunto”.  

Os autores Santos, Simonetti e Cyrino (2018) apontam que os preconceitos 

entre as profissões estão presentes no profissional de saúde desde a sua formação, 

desta forma, a abordagem realizada de maneira constante e desde o processo de 

formação, trará um resultado em longo prazo, minimizando esse fato. 

Ao compreender Santos, Simonetti e Cyrino (2018), pode-se relacioná-los com 

os achados expostos no quadro 15, mais especificamente frente a dificuldades de 

implementação de atividades interprofissionais como a resistência profissional, bem 

como a aceitação de opinião por parte de todos os profissionais envolvidos. Acredita-

se que quanto mais a temática for trabalhada no processo de formação dos 

profissionais de saúde, mais facilmente estas atividades serão implementadas no 

futuro. 

Em relação à dificuldade de organização e tempo para a realização destas 

atividades, Maia e Malmann (2012) em seu estudo, descrevem que atividades 
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integradas não acontecem espontaneamente, necessitam de uma metodologia, de 

organização e tempo para sua realização. 

Em relação à estrutura física elencada como dificuldade, Alves et al. (2021) 

apontam que ao identificar desafios e potencialidades da interprofissionalidade no 

contexto do programa de educação pelo trabalho para a saúde, a estrutura física, 

também é fator limitante para as práticas. 

Sherman et al. (2020) descrevem a necessidade de apoio da IES, através da 

disponibilização de recursos para a realização de atividades integradas. O que os 

autores acima descreveram vai ao encontro com o descrito por Peleias et al. (2011), 

os quais mencionam que a IES deve formar profissionais autônomos e com senso 

crítico. Mas para tal, o corpo docente necessita de apoio frente à estrutura como 

mencionado sobre as dificuldades encontradas para a realização de ações 

interdisciplinares e interprofissionais. 

As Matrizes Curriculares dispostas por disciplinas podem gerar uma maneira 

de formação fragmentada, entretanto, Masetto (2020) aponta que o docente deve 

atuar e romper as barreiras individualistas e o tradicionalismo no processo de ensino 

aprendizagem. 

Segundo Araujo et al. (2019), uma das grandes dificuldades para a execução 

de atividades interprofissionais em saúde, são oriundas do processo de formação do 

profissional de saúde. Desta forma, ao identificar as dificuldades elencadas por 

docentes e discentes, o estudo permite a IES atuar diretamente nas dificuldades 

apresentadas. 

Ao identificar as facilidades e dificuldades elencadas por docentes dos cursos 

pesquisados, o estudo demonstra ainda as facilidades e dificuldades na percepção de 

discentes frente à realização de atividades interdisciplinares e interprofissionais, 

sendo denominadas de fatores facilitadores e limitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

Quadro 16 – Apresentação de fatores facilitadores e limitantes descritos por discentes pesquisados 
para realização de práticas interdisciplinares  

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
 
N= 32 
Respostas= 27 
 
 
 
 
 

Facilitadores 
Como fatores facilitadores a presença de disciplinas que permitem 
trabalhar conteúdos em conjunto; docentes interessados no conteúdo. 
 
Limitantes 
Como fatores limitantes para a prática de ações interdisciplinares foram 
pontuados: pouca organização dos professores, bem como dificuldade 
em organizar a atividade devido a alunos residirem em outro município; 
falta de participação dos acadêmicos; falta de tempo dos alunos para 
ações interdisciplinares; Pandemia como fator limitando pare se reunir 
com demais colegas e demais cursos.  

Farmácia 
 
N= 12 
Respostas= 9 
 
 
 

Facilitadores 
Como fatores facilitadores foram pontuados: a metodologia de 
abordagem dos professores, A importância da temática, a qual se bem 
explorada pelos professores, gera um processo de aprendizagem mais 
interessante. 
 
Limitantes 
Os acadêmicos de Farmácia pontuaram como fatores limitantes: a falta 
de interação dos professores, bem como de Matrizes Curriculares; falta 
de tempo para o desenvolvimento de atividades interdisciplinares, falta 
de palestras com esta temática e falta de recurso. Pontuam, ainda a 
Pandemia como fator limitante,. 

Fisioterapia 
 
N= 22 
Respostas= 21 
 
 
 
 
 
 

Facilitadores 
Com relação aos facilitadores, foram pontuados os seguintes quesitos: 
interesse de alguns alunos frente à temática; a temática como busca de 
solução para problemas através de troca de vivências e diálogos com 
os demais profissionais. 
 
Limitantes 
Como fatores limitantes para práticas interdisciplinares foram 
pontuados: falta de interação entre os professores; falta de 
oportunidade e tempo, relacionado à disposição da Matriz Curricular; 
baixa adesão quando a atividade é proporcionada; frequência com que 
a temática é vista em sala de aula 

Psicologia 
 
N= 14 
Respostas= 8 

Facilitadores 
Como fatores facilitadores foram pontuados: a realização de atividades 
integradas entre os cursos; estudos de casos clínicos; ações realizadas 
na própria instituição de ensino. 
 
Limitantes 
Como fatores limitantes para a adoção de práticas interdisciplinares, os 
acadêmicos pontuaram: pouca abordagem  desta prática; Pandemia; 
falta de tempo; cultura dos profissionais e capacidade dos professores 
em se trabalhar com a interdisciplinaridade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 
Os fatores facilitadores apresentados por discentes foram: a utilização da 

temática como busca para solução de problemas; temática explorada por docentes de 

maneira adequada; a possibilidade de atividades integradas entre os cursos e 

disciplinas que permitem ações integradas. 

Os fatores limitantes foram: Pandemia, falta de tempo, cultura dos profissionais; 

falta de interação entre os professores; baixa adesão dos alunos quando a atividade 
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é proporcionada; falta de recursos; déficit na organização das atividades por porte de 

docentes; dificuldade em reunir-se com a turma para realização das práticas, devido 

a muitos acadêmicos residirem em outro município.  

 
Quadro 17– Apresentação de fatores facilitadores e limitantes descritos por discentes pesquisados 
para a realização de práticas interprofissionais  

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
 
N= 32 
Respostas= 26 
 
 
 
 
 

Facilitadores 
 
Já os fatores facilitadores foram: a compreensão de que os saberes se 
complementam; Programa UnC na comunidade; incentivo e cooperação entre 
alunos e professores. 
 
Limitantes 
Os fatores limitadores para práticas interprofissão foram pontuados como: 
dificuldades de organização da turma; tempo gasto com a organização das 
atividades e o preconceito entre as profissões; falta de vínculo entre os 
professores; baixa adesão a práticas interprofissionais durante a academia.  

Farmácia 
 
N= 12 
Respostas= 8 
 
 
 

Facilitadores 
Os acadêmicos pesquisados do curso de Farmácia pontuam como facilitadores: 
os Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatórios, expondo o aluno a 
diversos ambientes; palestras e ações abertas a todos os cursos. 
 
Limitantes 
Como fatores limitantes pontuados por discentes de Farmácia, para atividades 
interprofissionais foram pontuados os seguintes quesitos: falta de tempo e 
organização para a realização e organização de atividades interprofissionais; falta 
de oportunidade de integração com outras turmas. Novamente a Pandemia é 
pontuada como fator limitador. 

Fisioterapia 
 
N= 22 
Respostas= 20 
 
 
 
 
 
 

Facilitadores 
Os fatores facilitadores foram: enriquecimento do conhecimento através de 
debates com demais áreas; adesão dos alunos para atividades com cunho 
interprofissional possibilitando a associação de vivências e práticas; força de 
vontade dos professores e coordenadores em proporcionar atividades 
interprofissionais. 
 
Limitantes 
Os fatores limitantes para a prática de atividades interprofissionais, pontuados 
pelos acadêmicos de Fisioterapia foram: comunicação  
dentre os profissionais; dificuldades com o tempo, baixa adesão de 
coordenadores de demais cursos das áreas da saúde, bem como dificuldade de 
comunicação com os cursos; e a baixa oferta de momentos em que os cursos 
possam realizar interações 

Psicologia 
 
N= 14 
Respostas= 7 

Facilitadores 
Os fatores facilitadores foram pontuados como: presença de demais cursos da 
área de saúde no campus e o curso de Psicologia ser uma área que aborde 
diversas áreas do conhecimento.  

 Limitantes 
Os fatores limitantes para prática de atividades interprofissionais, em uma 
percepção dos acadêmicos de Psicologia foram: falta de iniciativa da 
universidade em promover ações interprofissionais; cultura de profissionais e 
cursos em não conhecerem a atuação do curso; falta de abordagem da temática 
nas ementas das disciplinas; falta de disponibilidade de tempo de atuação dos 
acadêmicos dos demais cursos e a Pandemia. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Os fatores facilitadores para práticas interprofissionais foram: a presença de 

demais cursos da área da saúde no campus; debates com as demais áreas da saúde; 

força de vontade de docentes e coordenação para promoção de práticas 

interprofissionais; ECS como facilitador para a realização da prática e ações da UnC 

na comunidade. 

Respondente 13-discente do curso de Enfermagem aponta como facilitador 

“interação em campo de estágio entre os profissionais, fazendo com que cada 

acadêmico possa conhecer a área de atuação do outro e agregar conhecimentos” 

Respondente 5-discente do curso de Farmácia aponta o ECS como facilitador 

e descreve que os “estágios obrigatórios que nos permitiram atuar em ambientes 

diversos”. 

Fatores elencados como limitantes foram: Pandemia; cultura dos cursos das 

áreas da saúde por não conhecerem as práticas dos demais profissionais; falta da 

abordagem da temática no ementário das disciplinas; dificuldades com o tempo para 

realização e organização das atividades; dificuldade de comunicação entre os cursos 

da área da saúde; falta de comunicação entre os professores, baixa adesão quando 

as atividades foram proporcionadas. 

O respondente 13-discente do curso de Enfermagem descreve ”fatores 

limitantes: pouca adesão de práticas interprofissionais durante a academia”. 

Na análise percebe-se que os fatores facilitadores e limitantes expostos por 

discentes são semelhantes para a realização de práticas interdisciplinares e 

interprofissionais. 

Fica evidente que as ações são realizadas pelos docentes, bem como pela IES 

com a promoção dos eventos de extensão mencionados durante toda a discussão dos 

dados. Entretanto, docentes e discentes ao expressarem suas respostas aos 

questionamentos qualitativos e quantitativos, dizem esperar mais apoio e incentivo a 

práticas interdisciplinares e interprofissionais. 

Evidencia-se, ainda a relação feita por docentes e discentes frente à 

importância do ECS na contribuição da formação interdisciplinar e interprofissional. 

Desta forma, o estudo investigou a percepção de docentes frente à contribuição 

dos estágios curriculares supervisionados para formação de maneira interdisciplinar. 
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Gráfico 33 – Percepção dos docentes pesquisados frente à contribuição do ECS para a formação de 
forma interdisciplinar e interprofissional. 

 
Fontes: Dados da pesquisa (2022).  

 

Os docentes identificam que o ECS contribui predominantemente de forma 

positiva para a formação de forma interdisciplinar, não tendo nenhum quesito negativo 

nesta etapa da pesquisa. Já a percepção dos docentes frente à contribuição do ECS 

para com a formação do profissional de saúde de forma interprofissional, difere da 

percepção frente à interdisciplinaridade. O curso de Farmácia, de forma única, 

apresenta uma predominância negativa, em que pontua que o ECS contribui de forma 

razoável com a formação interprofissional. Os demais cursos permanecem 

unanimemente com a percepção positiva, ou seja, os docentes acreditam que o ECS 

contribui com a formação interprofissional dos discentes.  

Vale salientar que nenhum docente pesquisado apontou de forma negativa o 

ECS para formação com base na interdisciplinaridade. Dados estes que se 

concretizam e são apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 18 – Em uma percepção dos docentes, como o ECS contribui para a formação interdisciplinar 
e interprofissional 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
 
N= 12 
Respostas= 12 
 
 

A interdisciplinaridade e interprofissionalidade dentro do ECS contribuem 
para a formação do acadêmico, pois favorece a melhoria no processo de 
tomada de decisão, favorecendo o respeito profissional. Pois no ESC o 
aluno é exposto à realidade profissional e em contato direto com as demais 
profissões, exigindo assim a prática da interprofissionalidade e da 
interdisciplinaridade. 

Farmácia 
 
N= 4 
Respostas= 4 
 

Os docentes do curso de Farmácia compreendem que o ESC favorece a 
interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, pois durante este estágio, o 
acadêmico vislumbra sua profissão, bem como as demais que fazem parte 
da equipe multiprofissional, propiciando a troca de informações e a 
realização de ações conjuntas. 

Fisioterapia 
 
N= 8 
Respostas= 7 
 

Os docentes de Fisioterapia apontam que o ECS contribui para a prática 
interdisciplinar e interprofissional, pois neles, o acadêmico tem a 
possibilidade de vivenciar práticas junto com profissionais de demais 
classes que já estão no mercado de trabalho, permitindo assim a 
aproximação com diversas áreas de atuação. 

Psicologia 
 
N= 7 
Respostas= 7 

Os docentes de Psicologia apontam que o ECS favorece a prática 
interdisciplinar e interprofissional, pois neste momento os acadêmicos 
realizam práticas envolvendo as demais classes profissionais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Analisando as informações do quadro 18, e do gráfico 33, é possível afirmar a 

positividade do ECS para com a formação interdisciplinar e interprofissional dos 

acadêmicos dos cursos pesquisados, ou seja, existe uma compreensão frente à 

importância da temática e sua relação com o ECS. Tal fato corrobora-se com a 

informação presente na categoria de análise ‘Formação profissional em saúde’, em 

que é apresentada a relação da interprofissionalidade, também presente nos PPCs. 

Ao compreender o autor Gattás (2005) que pontua a necessidade da 

desconstrução da percepção individual para uma reconstrução em prol de atividades 

integradas entre as áreas, pode-se afirmar que tal fato ocorre na IES e nos cursos 

estudados. Entretanto, há a necessidade de aprimoramento para que os percentuais 

de preparação, atuação nos moldes interdisciplinares e interprofissionais aumentem, 

e as dificuldades e fatores limitantes para realização de tais práticas, diminuam. 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

O Desenvolvimento Regional é considerado uma categoria de análise, e para 

tal utiliza-se a conceituação de Mattedi e Theis (2002, p. 91) que considera o 

desenvolvimento regional “um processo de mudança social sustentável, que tem 
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como propósito primordial o progresso permanente de uma comunidade, e de seus 

respectivos membros que vivem em um determinado espaço regional”. 

Para complementar a conceituação de Mattedi e Theis (2002), Maia e 

Mallmann (2012), apontam que o desenvolvimento regional inclui aspectos sociais, 

culturais ecológicos, territoriais e políticos, em associação com atores sociais, todos 

interagindo frente ao mesmo interesse, tal fato necessita de várias áreas do 

conhecimento devido a sua complexidade. 

Siedeberg (2006) aponta que o desenvolvimento regional é decorrente de 

mudanças econômicas e sociais em certa região, as quais são oriundas de mudanças 

de processos em um determinado período, em um determinado espaço geográfico 

atrelado a características específicas presentes na região.  

Após a apresentação de conceitos sobre o DR e estabelecida a sua conexão 

com a presente pesquisa através da compreensão de que o processo de mudança 

social sustentável tem como propósito o progresso da comunidade, este estudo 

abordou o DR em quatro questionamentos aos docentes e discentes. Esses 

questionamentos visaram identificar o entendimento sobre o que é o DR e sua relação 

com a interdisciplinaridade, interprofissionalidade e como estes fatores estão 

interligados e como podem contribuir para o desenvolvimento da região. 

Apresenta-se a síntese da análise do discurso do sujeito Coletivo das respostas 

dos docentes. 

 
Quadro 19 – Análise do discurso do sujeito coletivo frente ao questionamento feito a docentes: em 
seu entendimento o que é Desenvolvimento Regional?  

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
 
N= 12 
Respostas= 12 
 

Os docentes do curso de Enfermagem compreendem o DR como um 
conjunto de ações que contemplam o processo de melhoria nas 
condições de vida, potencializando a transformação, visando à solução 
para os problemas criados pela dinâmica da economia global. 

Farmácia 
 
N= 4 
Respostas= 4 

Os docentes do curso de Farmácia compreendem que DR são ações 
realizadas entre diversas áreas e categorias de profissionais locais, que 
promovem o progresso na gestão dos municípios e possuem base na 
melhoria da qualidade de vida de uma região, visando quesitos como 
indicadores sociais e econômicos. 

Fisioterapia 
 
N= 8 
Respostas= 8 

Os docentes de Fisioterapia entendem o DR como um trabalho em 
conjunto visando ao desenvolvimento econômico, social, educacional e 
em saúde, conforme as necessidades regionais. 

Psicologia 
 
N= 7 
Respostas= 7 
 

Os docentes de Psicologia compreendem o DR como ações para o 
aprimorando das políticas de toda região em busca da melhoria dos 
processos de desenvolvimento. Foi apontado que o conceito é amplo e o 
seu significado irá depender do contexto que será empregado. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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A análise das respostas permitiu identificar que a percepção dos docentes, 

frente ao DR relaciona-se a ações sociais visando à melhoria da região em relação à 

qualidade de vida e economia, tendo como base os indicadores sociais da região. 

Desta forma, foi possível constatar que a percepção dos docentes está de 

acordo com o conceito apresentado por Mattedi e Theis (2002), em que estes, inferem 

que o DR ocorre a partir de um processo de mudanças, com finalidade de progresso 

para um determinado espaço regional. Ele ocorre ao analisar tal percepção frente ao 

conceito de Siedeberg (2006) que menciona o quesito, mudança econômica e social 

em prol de uma determinada região. 

Entretanto ao se comparar a percepção dos docentes com o conceito 

apresentado por Maia e Mallmann (2012), percebe-se que os pesquisados 

conceituaram o DR de forma superficial, não abrangendo os quesitos como: culturais 

ecológicos, territoriais e políticos, em associação com atores sociais. 

Diante disto, evidencia-se que os docentes pesquisados relacionam o DR com 

processos de mudanças econômicas e sociais, podendo repercutir positivamente na 

região. 

Em seguida, são apresentados dados analisados por meio da ADSC frente ao 

questionamento anterior realizado aos discentes. 

 

Quadro 20– Análise do discurso do sujeito coletivo frente ao questionamento feito a discentes: em 
seu entendimento do que é Desenvolvimento Regional. 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
 
N= 32 
Respostas= 32 

Para os acadêmicos de Enfermagem, o DR é um conjunto de ideias, 
ações, políticas realizadas a partir do esforço de pessoas/entidades 
de determinada região que contribuam para seu desenvolvimento 
através da construção de um processo de transformação social, 
econômico, cultural e político. 

Farmácia 
N= 12 
Respostas= 12 

Os acadêmicos de Farmácia entendem o DR como múltiplas ações 
que podem gerar o desenvolvimento, crescimento de uma região, bem 
como o desenvolvimento nacional. 

Fisioterapia 
 
N= 22 
Respostas= 22 

Para os acadêmicos dos cursos de Fisioterapia, o entendimento frente 
ao DR versa frente à adoção de ações, estratégias, políticas públicas 
regionais desenvolvidas por uma equipe multiprofissional, para sanar 
problemas, desenvolver, e melhorar as condições de uma 
determinada região. 

Psicologia 
 
N= 14 
Respostas= 14 

Os acadêmicos de Psicologia compreendem o DR como: crescimento 
de uma determinada região, através de caminhos como o 
planejamento, estudo, capacitação profissional e adoção de políticas 
que favoreçam o desenvolvimento do local, criando oportunidades 
para a região e diminuindo desigualdades. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Em suma, o conceito de DR apresentado pelos discentes versa frente a ações, 

estratégias realizadas a partir da sociedade, visando à resolução de problemas e o 

desenvolvimento social, econômico, político, cultural de uma determinada região. 

Ao comparar a ADSC dos discentes com os conceitos presentes na categoria 

de análise é possível identificar que estes, ao encontro com o mencionado por 

Siedeberg (2006), correlacionando com mudanças em um determinado espaço 

geográfico em prol das suas caraterísticas físicas. 

Em relação ao conceito apresentado por Mattedi e Theis (2002), os discentes 

abordam quesitos mencionados pelos autores como um processo de mudança 

realizado pelos membros da sociedade. 

Dallabrida (2017) pontua que o processo de mudanças para o DR ocorre por 

meio de recursos já existentes na região. Ao correlacionar tal fato com as respostas 

obtidas, percebe-se que docentes e discentes pontuaram que as ações em prol do 

desenvolvimento são realizadas a partir da população local, frente aos interesses e 

necessidades dela, favorecendo assim o crescimento endógeno. 

Em decorrência das ADSC, percebe-se que docentes e discentes não 

mencionaram os aspectos ecológicos apresentados por Maia e Mallman (2012), bem 

como não mencionaram a necessidade de o processo ser sustentável e permanente, 

conforme Mattedi e Theis (2002). 

Após o questionamento frente ao entendimento do DR, os pesquisados foram 

indagados se a assistência à saúde realizada de forma interdisciplinar e 

interprofissional contribui para o desenvolvimento regional. 

Desta forma, pode-se evidenciar que a percepção dos pesquisados frente à 

relação entre DR e saúde realizada de forma interdisciplinar e interprofissional, é 

positiva. Constatou-se unanimidade nas respostas, ou seja, docentes e discentes 

afirmaram que a assistência realizada de maneira interdisciplinar e interprofissional 

contribui para o desenvolvimento das regiões. 

De acordo com Viana e Elias (2007), o desenvolvimento econômico e social 

contribui para a saúde da população. Aponta-se que o fato é inversamente 

proporcional, em que a saúde da população contribui para o desenvolvimento 

econômico e social. Sendo assim, são apresentadas as informações oriundas da 

continuidade dos questionamentos anteriores, em que o pesquisado justifica sua 

resposta frente sua percepção quanto à contribuição da assistência interdisciplinar e 

interprofissional para o DR. 
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Quadro 21 – Análise do discurso do sujeito coletivo na percepção de docentes frente ao motivo pelo 
qual a assistência realizada de forma interdisciplinar e interprofissional contribui para o DR. 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
 
N= 12 
Respostas= 12 
 

Interdisciplinaridade 
Os docentes do curso de Enfermagem apontam que a 
interdisciplinaridade colabora com o DR, pois através dela, os 
profissionais tornam-se mais qualificados, realizando um cuidado mais 
assertivo, ou seja, efetivo, através de um diagnóstico situacional, 
podendo assim auxiliar na aplicação de estratégias para o 
desenvolvimento. 

 
 

Interprofissionalidade 
Em relação à interprofissionalidade, os docentes do curso de 
Enfermagem apontam que ela contribui para o DR de forma que os 
profissionais realizem suas ações de forma integrada em prol do mesmo 
objetivo, contribuindo para a melhoria econômica e de qualidade de vida 
de uma região. 

Farmácia 
 
N= 4 
Respostas= 4 
 
 

Interdisciplinaridade 
Os docentes do curso de Farmácia compreendem que a 
interdisciplinaridade contribui para o DR, pois a saúde é uma área de 
atuação ampla, em que os conhecimentos se complementam, e a troca 
de informações é benéfica, e a resolução de problemas necessita de uma 
visão mais abrangente. 

 Interprofissionalidade 
Os docentes do curso de Farmácia compreendem que a 
interprofissionalidade, também contribui para o DR, pois através dela o 
aprendizado torna-se mais significativo e a saúde é uma área ampla que 
necessita de diversos conhecimentos, os quais se complementam entre 
si, gerando uma melhor percepção frente a problemas, os quais são 
trabalhados com ações em conjunto. 

Fisioterapia 
 
N= 8 
Respostas= 8 
 
 

Interdisciplinaridade 
A interdisciplinaridade contribui para o DR, pois ela garante um 
conhecimento mútuo, gerando ações eficazes, melhorando a qualidade 
de vida da população de forma igualitária e aumentando a expectativa de 
vida produtiva. 
 
Interprofissionalidade 
A interprofissionalidade contribui para o DR, pois proporciona melhoria 
na qualidade da assistência de saúde ao paciente, minimizando o 
tribalismo profissional, melhorando as competências colaborativas e 
aumentando a eficácia das equipes de trabalho. 

Psicologia 
 
N= 7 
Respostas= 7 
 
 

Interdisciplinaridade 
Os docentes de Psicologia apontam que a interdisciplinaridade atua a 
favor do DR, pois a união de diversos profissionais pode promover 
melhorias para os usuários. Pode contribuir, ainda através de pesquisas 
frente à temática. 
 
Interprofissionalidade 
Os docentes de Psicologia apontam que a interdisciplinaridade colabora 
com o DR, pois a atuação profissional realizada de forma interprofissional 
é diferenciada, gerando melhoria nos serviços prestados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Ao refletir frente aos expostos no quadro 21, é possível afirmar que os docentes 

pesquisados correlacionam a positividade da interdisciplinaridade com o DR devido 

ao aprimoramento do conhecimento gerado a partir da união entre profissões. 
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Já a interprofissionalidade contribui de forma direta e assistencial para com o 

usuário dos serviços de saúde e com a região, promovendo aumento de qualidade 

nos serviços prestados, bem como melhoria na qualidade de vida e econômica da 

região.  

Para expor tal fato, são apresentadas transcrições das respostas de dois 

participantes da pesquisa.  

 

A interdisciplinaridade é de extrema relevância para o processo de 
desenvolvimento regional, pois irá contribuir na formação de profissionais 
com uma visão holística por meio de uma aprendizagem significativa, 
propiciando conciliar a teoria com a prática (RESPONDENTE 07-DOCENTE 
DO CURSO DE ENFERMAGEM). 

 

O respondente 02-docente do curso de Fisioterapia aponta que a 

interprofissionalidade: “Proporciona melhoria na assistência ao paciente, favorecendo 

a qualidade de vida do mesmo, assistência multiprofissional garante maior segurança 

ao paciente”. 

Evidencia-se assim que a interdisciplinaridade promove o aprimoramento do 

conhecimento teórico e a interprofissionalidade atua frente ao conhecimento prático. 

Entretanto, ambas colaboram com o aumento da qualidade da assistência à saúde. 

O aumento na qualidade da assistência percebido pelos docentes ocorre, e é 

afirmado por Reeves et al. (2017), os quais apontam que a colaboração 

interprofissional pode atuar diretamente no serviço prestado ao usuário, tendendo a 

aumentar a qualidade assistencial. 

Ceccim (2018) enfatiza o fato de que a interprofissionalidade agrega mais 

segurança e satisfação ao usuário, de modo que ocorra a troca de informações e 

conhecimento. 

A seguir, o quadro 22 apresenta na ADSC as respostas de discentes frente ao 

mesmo questionamento realizado aos docentes.  
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Quadro 22 – Análise do discurso do sujeito coletivo na percepção de discentes, frente ao motivo pelo 
qual a assistência realizada de forma interdisciplinar e interprofissional contribui para o DR. 

Curso Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

Enfermagem 
 
N= 32 
Respostas= 32 
 

Interdisciplinaridade 
Para os acadêmicos de Enfermagem, a interdisciplinaridade contribui 
para o DR, pois a interação e a troca de conhecimento entre as áreas 
contribuem para as estratégias e políticas em prol da região e geram 
um saber menos fragmentado e profissionais mais bem preparados 
para atuarem no mercado de trabalho. 
 
Interprofissionalidade 
Para os acadêmicos de Enfermagem, a interprofissionalidade contribui 
para o DR, pois através dele há uma otimização do serviço prestado, 
bem como o aprimoramento da qualidade da assistência prestada, 
garantindo a integralidade, humanização, resolutividade e uma maior 
qualidade no serviço prestado. 

Farmácia 
 
N= 12 
Respostas= 12 
 
 

Interdisciplinaridade 
Os acadêmicos de Farmácia pontuam que atuar de forma 
interdisciplinar colabora com o DR pelo fato de diminuir riscos, aumentar 
a ética profissional e gerar profissionais mais capacitados. Realiza uma 
promoção e assistência à saúde para os usuários, e torna a população 
mais saudável, ou seja, com uma melhor qualidade de vida, produz 
mais, colaborando assim com o DR. 

 Interprofissionalidade 
Os acadêmicos de Farmácia apontam que a interprofissionalidade atua 
a favor do DR, pois com a atuação de profissionais de todas as áreas 
com foco nas particularidades dos usuários, existe uma melhoria na 
qualidade de vida da população. 

Fisioterapia 
 
N= 22 
Respostas= 22 
 
 

Interdisciplinaridade 
Os acadêmicos de Fisioterapia pontuam que a Interdisciplinaridade 
contribui para o DR, pois quanto maior a interação entre os 
profissionais, maior o conhecimento do mesmo, favorecendo a 
identificação dos problemas apresentados pelos membros da 
comunidade de uma região, bem como atendimentos melhorados, 
reduzindo os custos. 
 
Interprofissionalidade 
A interprofissionalidade contribui para o DR, pois através do ponto de 
vista de cada profissional frente à necessidade de saúde da população, 
as decisões serão tomadas a fim de melhorar as condições de saúde e 
qualidade de vida da região. 

Psicologia 
 
N= 14 
Respostas= 14 
 
 

Interdisciplinaridade 
Os acadêmicos de Psicologia pontuam que a interdisciplinaridade atua 
a favor do DR, pois contribui com os profissionais em formação e 
favorece a atenção à saúde, em que o assistente conhece as demais 
áreas e atua através de uma percepção mais completa do paciente. 
 
Interprofissionalidade 
A interprofissionalidade pode contribuir para o DR, pois favorece o 
respeito entre as profissões, melhorando o relacionamento 
interprofissional, gerando uma assistência compartilhada, atendendo às 
demandas da população. 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

Os discentes pesquisados demonstraram como a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade podem contribuir para o DR.  
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Foi possível identificar que a assistência à saúde de forma interdisciplinar é 

favorável ao DR pelo fato de que ela promove interação entre os acadêmicos e 

profissionais de saúde. O fator aprimoramento de conhecimento, também foi 

identificado na percepção de discentes, considerando assim a interação entre 

docentes e discentes como necessária para a ocorrência da temática. 

Silva (2019) descreve a ocorrência da interdisciplinaridade a partir da parceria 

entre docentes e discentes. 

A interprofissionalidade é identificada de forma positiva, contribuindo para o 

DR. As características identificadas pelos discentes foram de que a 

interprofissionalidade favorece o respeito entre os profissionais e gera melhoria na 

qualidade da assistência, pois as ações são geradas a partir de diversas classes 

profissionais frente a necessidades e demandas do usuário do sistema de saúde e da 

região.  

A necessidade de se trabalhar com diversas classes profissionais é expressa 

por um discente participante da pesquisa através da transcrição de sua resposta frente 

ao questionamento.   

O pesquisado pontua: “Como são várias as demandas necessárias em locais 

carentes, então quanto maior a presença de diferentes áreas do saber, melhor” 

(RESPONDENTE 10-DISCENTE DO CURSO DE PSICOLOGIA). 

O pensamento do pesquisado citado vai ao encontro com o exposto por Bastos, 

Santana e Bastos (2017), os quais afirmam que novos moldes de assistência à saúde 

sejam estabelecidos para que o ser humano receba atendimento em todas as suas 

dimensões e necessidades. Rios, Sousa e Caputo (2019) apontam a necessidade de 

um olhar para a saúde de forma integral, que ultrapasse a visão uniprofissional. 

De acordo com os relatos, é possível identificar a compreensão de docentes e 

discentes frente à necessidade da interação entre as áreas de saúde para a atuação 

interprofissional, ou seja, a necessidade de um trabalho em equipe para o 

aperfeiçoamento do conhecimento e para a assistência aos usuários. 

Validando a assertiva apresentada por docentes e discentes, frente à 

necessidade de interação entre as áreas da saúde, menciona-se os autores Vilela e 

Mendes (2003), os quais relatam a importância da interação entre os cursos das áreas 

de saúde, sendo que por meio desta, os profissionais da saúde estarão mais 

capacitados para atuarem frente às necessidades da realidade do mercado de 

trabalho. 
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Ainda considerando as respostas de docentes e discentes, é necessário 

apontar a aproximação de suas ideias com o pensamento de Ferigollo e Kessler 

(2017), pois os autores descrevem que o trabalho em equipe é imprescindível para a 

atenção em saúde, o que gera a superação do modelo biomédico. 

A resposta obtida por um respondente de Fisioterapia, ratifica o exposto acima: 

 

Permite a minimização do tribalismo das profissões, melhora competências 
colaborativas que permitem que todos possam trabalhar na resolução de 
problemas em processo colaborativo, em equipe, de forma horizontal 
mapeamento as desigualdades na saúde (RESPONDENTE 01-DOCENTE 
DO CURSO DE FISIOTERAPIA) 

 

O pensamento do respondente 01-docente do curso de Fisioterapia vai ao 

encontro ao estudo de Araújo e Rocha (2007), visto que estes apontam que quando o 

trabalho é realizado de forma colaborativa, em prol de um cuidado integral, ocorre a 

valorização profissional e o problema é tratado de forma descentralizada.  

Desta forma, é possível apontar a interação de ideias expostas no quadro 19, 

com o pensamento dos autores Maia e Mallman (2012), os quais descrevem que o 

trabalho em equipe produz um distanciamento de ações unidisciplinares e favorece a 

interação entre áreas correlatas. 

Cita-se ainda Ceccim (2018), o qual ressalta a positividade da atuação 

interprofissional em relação ao aumento da qualidade da assistência com redução de 

riscos e aumento da sua segurança. Perez (2018) aponta a interdisciplinaridade como 

meio de redução de erros assistenciais, o que é avalizado pelos pesquisados, que 

expressaram suas respostas de acordo com o autor supracitado. 

A interação entre os apontamentos anteriores direcionam a importante relação 

da interdisciplinaridade e interprofissionalidade identificada neste título, com 

determinantes sociais, pois ao levar em consideração os apontamentos realizados 

pela Fiocruz (2020) frente a determinantes sociais, percebe-se que estão diretamente 

ligados com comportamentos da vida econômica, social, política e governamental, que 

pode afetar de forma positiva ou negativa a saúde da população. Ou seja, as relações 

de contribuições da interdisciplinaridade e interprofissionalidade apresentadas pelos 

atores pesquisados, alinham-se aos fatores de determinantes sociais. Portanto, pode-

se afirmar que a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade atuam de forma 

positiva frente aos determinantes sociais, favorecendo melhorias às condições de vida 

da população. 
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Desta forma, considera-se que a percepção de docentes e discentes frente à 

assistência à saúde realizada de forma interdisciplinar e interprofissional e suas 

contribuições para o DR estão de acordo com o apresentado pela literatura, em que 

foram abordados os quesitos de trabalho em equipe e melhoria na qualidade da 

assistência à saúde. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a contribuição das práticas 

pedagógicas implementadas a partir das relações interprofissionais e 

interdisciplinares na formação profissional dos discentes dos cursos da área da Saúde 

da Universidade do Contestado – Campus Mafra. Para atingir o seu objetivo geral, os 

dados foram analisados à luz dos objetivos específicos. 

Os conceitos relacionados à interdisciplinaridade e à interprofissionalidade na 

literatura e suas associações no campo da saúde, foram apresentados, após uma 

leitura e interpretação bem atentas. A partir disso, este embasamento teórico foi 

trabalhado dentro das categorias de análise, comparando a literatura contemporânea 

com as respostas dos docentes e discentes. Pode-se concluir que a 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade são associadas de maneira positiva à 

saúde, por possibilitarem melhorias para a saúde da população. 

Desta forma, objetivou-se identificar como a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade podem contribuir para o Desenvolvimento Regional frente à 

percepção de discentes e docentes. Pode-se concluir que, docentes e discentes dos 

cursos das áreas de saúde, da Universidade do Contestado – Campus Mafra, 

possuem conhecimento frente ao Desenvolvimento Regional, e aproximam seus 

conceitos aos apresentados por autores de renome e pela literatura contemporânea. 

Com o entendimento por parte dos pesquisados sobre DR, o estudo permite 

inferir que os docentes e discentes pesquisados compreendem de maneira unânime, 

que a ocorrência da interdisciplinaridade e interprofissionalidade é positiva em relação 

ao DR. 

É evidente a percepção da melhoria na qualidade da assistência à saúde 

através da realização de práticas interdisciplinares e interprofissionais, produzindo 

melhoria na qualidade de vida. Ela é apontada pelos participantes da pesquisa e por 

autores contemporâneos como, fator colaborador ao DR.  

Diante disso, ao considerar-se a preocupação da IES frente ao 

desenvolvimento de sua região, o estudo visou identificar as concepções de 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade junto aos discentes e docentes dos 

cursos da área de saúde, e para tanto foi possível evidenciar a forte presença da 

temática durante o processo de formação dos profissionais de saúde dos cursos 

pesquisados. Do ponto de vista da maior parte dos docentes e discentes pesquisados, 
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a presença da interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de formação 

de novos profissionais da saúde é fundamental. 

As atividades com cunho interdisciplinar e interprofissional ocorreram no âmbito 

de ensino, pesquisa e extensão, contemplando assim o tripé do ensino superior no 

Brasil. Evidenciado assim, o importante entrelaçar entre as bases do ensino superior 

com a interdisciplinaridade e interprofissionalidade. 

Importante citar a disparidade na percepção da abordagem à temática por 

docentes e discentes. Os docentes apontaram que abordam as temáticas de forma 

frequente e ocasionalmente. Entretanto, os discentes, apontaram que tal abordagem 

ocorreu de maneira muito frequente ou frequente. Com isso, acredita-se que haja uma 

falha no processo de conceituação da interdisciplinaridade e interprofissionalidade. 

Desta forma, sugere-se novo estudo que vise identificar o conhecimento de tais 

conceitos. 

Com o estudo, conclui-se que a interação entre interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade não é uma tarefa simples, pois está envolta em inúmeros 

desafios. 

Desta maneira, propôs-se identificar as facilidades e dificuldades encontradas 

pelos docentes durante a abordagem dos componentes interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. 

As principais facilidades apontadas pelos docentes foram:  

- Possibilidade de o docente atuar em diversos cursos da área de saúde; 

- Apoio da coordenação dos cursos; 

- Participação ativa dos acadêmicos. 

 

Em relação a dificuldades enfrentadas, os docentes destacam:  

- O tempo; 

- A organização; 

- Resistência profissional dos participantes. 

 

Além das dificuldades apresentadas pelos participantes da pesquisa, o estudo 

identifica e elenca os fatores que dificultam a prática docente frente à 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade: 

- Pouco preparo docente para trabalhar com interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade; 
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- Alternância do nível de preparação docente para atuação frente à 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade. 

- Baixa discussão da temática nos colegiados dos cursos estudados; 

- Conhecimento superficial dos PPCs dos cursos estudados; 

- Baixa participação em eventos onde se é discutida a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade no processo de ensino aprendizagem. 

 

Vale ressaltar que alguns dos docentes pesquisados estão pouco 

comprometidos com a temática. Eles pontuam a importância da temática no processo 

de formação em saúde, na melhoria da qualidade da assistência, e seus benefícios 

para o DR. Entretanto, estes participam com pouca frequência de eventos que 

possuem foco na interdisciplinaridade e interprofissionalidade no processo de 

formação acadêmica.  

Desta forma, o estudo motivado pela melhoria no processo de formação dos 

novos profissionais da área da saúde, sugere que a IES promova a formação 

continuada para os docentes e colegiados, proporcionando-lhes um nivelamento e 

maior preparo para a atuação profissional com foco na interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. 

Ressalta-se uma necessidade, que além do conhecimento do PPC do seu 

curso, o docente compreenda as DCNs que regem estes documentos. Desta forma, o 

estudo sugere nova pesquisa frente ao conhecimento das DCNs por parte dos 

docentes dos cursos da área de saúde. 

Com relação aos PPCs, o estudo visou pesquisar evidências de 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade no Projeto Pedagógico Curricular dos 

cursos da área de saúde investigados, e se verificou que os PPCs dos cursos da área 

de saúde ofertados pela Universidade do Contestado – Campus Mafra, seguem as 

orientações das suas respetivas DCNs, frente às temáticas estudadas. 

A presente dissertação possuiu limitações, as quais permearam a não 

totalidade dos cursos da área de saúde, ofertados pela IES pesquisada, dificuldade 

de retorno com os questionários online enviados via e-mail aos atores da pesquisa, 

baixo quantitativo de estudos com as variáveis que foram estudadas, o que dificultou 

a comparabilidade dos achados na presente pesquisa. 

Por fim, aponta-se que todos os objetivos específicos foram atingidos, o que 

possibilitou o alcance do objetivo geral da pesquisa. 
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É possível concluir que as práticas pedagógicas implementadas pelos docentes 

aos discentes, contribuíram para a formação profissional destes acadêmicos, e 

possibilitou a compreensão da importância de uma assistência interdisciplinar e 

interprofissional em prol da saúde da população. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da pesquisa: Interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade no processo de formação de profissionais da área de saúde, sob a 
responsabilidade do pesquisador Erick Douglas Weber da Maia, o qual pretende Identificar a 
contribuição das práticas pedagógicas implementadas a partir das relações interprofissionais 
e interdisciplinares na formação profissional dos discentes dos cursos da área da Saúde da 
Universidade do Contestado – Campus Mafra. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de responder um formulário 
investigativo através do Google forms, o qual é composto por questões abertas e fechadas. 

A pesquisa se justifica por compreender a percepção de discentes e docentes frente a 
interdisciplinaridade e interprofissionalidade durante o processo de formação dos profissionais 
de saúde e sua possível relação para com o desenvolvimento regional. Sendo os riscos de 
incompreensão da temática e de algumas questões do formulário investigativo  

Se depois de consentir em sua participação o Sr. (a) desistir de continuar participando, 
tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja 
antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 
pessoa.  

O (a) Sr. (a) não terá nenhuma despesa e não receberá nenhuma remuneração. Os 
resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 
divulgada, sendo guardada em sigilo. O Sr. tem a garantia de receber o resultado da pesquisa, 
se assim desejar.  Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) poderá entrar em contato com 
o pesquisador Erick Douglas Weber da Maia, pelo telefone (47)9-9948-5251, ou poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu Ramos, 
1071, Jardim do Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail 
comitedeetica@unc.br. 
Eu,__________________________________________________________________, fui 
informado(a) sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, 
e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou 
ganhar nada e que posso desistir quando quiser, sem qualquer explicação. Este documento 
é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma 
via com cada um de nós. 
 

Data: ___/ ____/ _____ 
 
________________________________ 
Assinatura do participante 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do professor Responsável 
Profissão: 
Nº de Registro no Conselho/CPF                                                 Impressão do dedo                                     
                                                                                                               polegar 
                                                                                                   Caso não saiba assinar 

 

 

 

 

 

mailto:comitedeetica@unc.br
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APÊNDICE B – Formulário Investigativo Discente 

 

Prezado (a) Senhor (a), a proposta deste questionário é avaliar como as 
práticas pedagógicas implementadas a partir das relações interprofissionais e 
interdisciplinares contribuem na formação profissional dos acadêmicos dos cursos da 
área da Saúde da Universidade do Contestado – Campus Mafra. Abaixo, algumas 
orientações:  

 A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante. 
Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  

 Leia com atenção as perguntas e quando estas apresentarem alternativas, 
marque apenas uma resposta. 

 Considere o seguinte conceito para INTERDISCIPLINARIDADE: a interação 
entre duas disciplinas onde ambas saiam beneficiadas, de uma forma a 
incorporar práticas e técnicas, gerando uma disciplina modificada (COSTA, 
2007). 

 Considere o seguinte conceito para INTERPROFISSIONALIDADE:  
 

“É um termo usado para definir a atuação conjunta de diversos profissionais 
dentro de suas áreas de competência individual interagindo nas áreas 
comuns, onde todos tenham um conhecimento independentemente da 
especialidade, e visando como bem final a melhora da condição integral da 
saúde do homem” (AMATUZZI et al., 2006, p.108). 
 

 As questões discursivas procure ser o mais claro e objetivo possível. 
 

1. Qual curso de graduação encontra-se matriculado? 
(  ) Enfermagem 
(  ) Farmácia 
(  ) Fisioterapia 
(  ) Psicologia 
 
2. Durante a sua trajetória no curso que frequenta os professores ABORDARAM as 
temáticas? 

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
3. Cite exemplos de práticas INTERDISCIPLINARES REALIZADAS durante seu 
processo de formação? 
 
4. Cite exemplos de práticas INTERPROFISSIONAIS REALIZADAS durante seu 
processo de formação? 
 
5. Com base nos o conceito de Costa (2007) para INTERDISCIPLINARIDADE e de 
Amatuzzi et al. (2006) para INTERPROFISSIONALIDADE. Com que frequência você 
REALIZOU ATIVIDADES frente as temáticas. 

Temáticas MF FR OC RA NU 

INTERDISCIPLINARIDADE      

INTERPROFISSIONALIDADE      
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MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
6. Com que frequência VIVENCIOU a prática de INTERDISCIPLINARIDADE nas 
seguintes atividades.  

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
7. Com que frequência VIVENCIOU a prática de INTERPROFISSIONALIDADE nas 
seguintes atividades.  

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
8. A partir do conceito de Costa (2007) para INTERDISCIPLINARIDADE e de 
Amatuzzi et al. (2006) para INTERPROFISSIONALIDADE. As temáticas SÃO 
ABORDADAS de forma suficiente na organização curricular do curso. 

CT - Concordo totalmente   CO - Concordo   NC/ND - Não concordo/nem discordo   
NC - Não concordo   DT - Discordo totalmente 
 
 

Temáticas MF FR OC RA NU 

INTERDISCIPLINARIDADE      

INTERPROFISSIONALIDADE      

Atividades MF FR OC RA NU 

Disciplinas teóricas da matriz 
curricular 

     

Disciplinas práticas da matriz 
curricular 

     

Estágios curriculares 
supervisionados  

     

Atividades de pesquisa      

Atividades de extensão      

Atividades MF FR OC RA NU 

Disciplinas teóricas da matriz 
curricular 

     

Disciplinas práticas da matriz 
curricular 

     

Estágios curriculares 
supervisionados  

     

Atividades de pesquisa      

Atividades de extensão      

Temáticas CT CO NC/ND NC DT 

INTERDISCIPLINARIDADE      

INTERPROFISSIONALIDADE      
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9. Considerando o conceito de Costa (2007) para INTERDISCIPLINARIDADE e de 
Amatuzzi et al. (2006) para INTERPROFISSIONALIDADE o QUÃO IMPORTANTE 
você considera estes quesitos no seu processo de formação profissional. 

MI - Muito Importante   IM - Importante   MO - Moderado   AI - Às vezes importante   
NI - Não é importante 
 
10. Considerando a adoção de atitudes e práticas INTERDISCIPLINARES no curso 
que frequenta, o que poderia ser apontado como FATORES LIMITANTES E 
FACILITADORES para a realização de tais práticas? 
 
11. Considerando a adoção de atitudes e práticas INTERPROFISSIONAIS no curso 
que frequenta, o que poderia ser apontado como FATORES LIMITANTES E 
FACILITADORES para a realização de tais práticas? 
 
12. No seu entendimento, o que é Desenvolvimento Regional? 
 
13. A assistência à saúde realizada de forma INTERDISCIPLINAR e 
INTERPROFISSIONAL contribui o Desenvolvimento Regional? 

 
14. Em caso positivo, justifique como a INTERDISCIPLINARIDADE pode contribuir 
para o desenvolvimento da região. 
 
15. Em caso positivo, justifique como a INTERPROFISSIONALIDADE pode contribuir 
para o desenvolvimento da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesitos MI IM MO AI NI 

INTERDISCIPLINARIDADE      

INTERPROFISSIONALIDADE      

Atividades SIM NÃO 

INTERDISCIPLINAR   

INTERPROFISSIONAL   
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APÊNDICE C – Formulário Investigativo Docente 

 

Prezado (a) Senhor (a), a proposta deste questionário é avaliar como as 
práticas pedagógicas implementadas a partir das relações interprofissionais e 
interdisciplinares contribuem na formação profissional dos acadêmicos dos cursos da 
área da Saúde da Universidade do Contestado – Campus Mafra. Abaixo, algumas 
orientações:  

 A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante. 
Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  

 Leia com atenção as perguntas e quando estas apresentarem alternativas, 
marque apenas uma resposta. 

 Considere o seguinte conceito para INTERDISCIPLINARIDADE: a interação 
entre duas disciplinas onde ambas saiam beneficiadas, de uma forma a 
incorporar práticas e técnicas, gerando uma disciplina modificada (COSTA, 
2007). 

 Considere o seguinte conceito para INTERPROFISSIONALIDADE:  
 

“É um termo usado para definir a atuação conjunta de diversos profissionais 
dentro de suas áreas de competência individual interagindo nas áreas 
comuns, onde todos tenham um conhecimento independentemente da 
especialidade, e visando como bem final a melhora da condição integral da 
saúde do homem” (AMATUZZI et al., 2006, p.108). 
 

 As questões discursivas procure ser o mais claro e objetivo possível. 
 
1. Qual curso de graduação leciona com maior carga horária? 
(  ) Educação Física 
(  ) Enfermagem 
(  ) Farmácia 
(  ) Fisioterapia 
(  ) Psicologia 
(  ) Medicina 
(  ) Medicina Veterinária 
 
2. Indique o curso de pós-graduação de mais alta titulação que você possui 
concluída? 
(  ) Especialização  Lato Senso (mínimo 360 horas) 
(  ) Mestrado 
(  ) Doutorado 
(  ) Nenhum 

 
3. Qual seu tempo de atuação no curso 
(  ) 1 ano ou menos 
(  ) Mais de 1 até 3 anos 
(  ) Mais de 3 até 5 anos 
(  ) Mais de 5 até 10 anos 
(  ) Mais de 10 anos 
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4.  Com base nos o conceito de Costa (2007) para INTERDISCIPLINARIDADE e de 
Amatuzzi et al. (2006) para INTERPROFISSIONALIDADE. Com que frequência nas 
suas atividades docentes ABORDA/DISCUTE questões inerentes a 
INTERDISCIPLINARIDADE e INTERPROFISSIONALIDADE? 

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
5. Com base nos o conceito de Costa (2007) para INTERDISCIPLINARIDADE e de 
Amatuzzi et al. (2006) para INTERPROFISSIONALIDADE. Com que frequência você 
realizou atividades interdisciplinares e interprofissionais nas suas atividades 
docentes? 

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
6. Em caso positivo para realização de atividades INTERDISCPILINARES, cite quais 
atividades desenvolveu em suas práticas docentes. 
 
7. Em caso positivo para realização de atividades INTERPROFISSIONAIS, cite quais 
atividades desenvolveu em suas práticas docentes. 

 
8. Com que frequência PROPORCIONOU a prática de INTERDISCIPLINAR nas 
seguintes atividades.  

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
9. Com que frequência PROPORCIONOU a prática de INTERPROFISSIONAL nas 

seguintes atividades.  

Temáticas MF FR OC RA NU 

INTERDISCIPLINARIDADE      

INTERPROFISSIONALIDADE      

Atividades MF FR OC RA NU 

INTERDISCIPLINARES      

INTERPROFISSIONAIS      

Atividades MF FR OC RA NU 

Disciplinas teóricas da matriz 
curricular 

     

Disciplinas práticas da matriz 
curricular 

     

Estágios curriculares 
supervisionados  

     

Atividades de pesquisa      

Atividades de extensão      

Atividades MF FR OC RA NU 

Disciplinas teóricas da matriz 
curricular 
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MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
10. Considerando o conceito de Costa (2007) para INTERDISCIPLINARIDADE e de 

Amatuzzi et al. (2006) para INTERPROFISSIONALIDADE o QUÃO IMPORTANTE 
você considera estes quesitos para a formação dos seus alunos 

MI - Muito Importante   IM – Importante   MO - Moderado   AI - Às vezes importante   
NI – Não é importante 
 
11. Com que frequência existiu FACILIDADES para realização de atividades 
INTERDISCIPLINARES e INTERPROFISSIONAIS. 

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
12. Descreva as FACILIDADES que vivenciou na realização de atividades 
INTERDISCIPLINARES e INTERPROFISSIONAIS. 
 
13. Com que frequência existiu DIFICULDADES para realização de atividades 
INTERDISCIPLINARES e INTERPROFISSIONAIS. 

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
14. Descreva as DIFICULDADES que vivenciou na realização de atividades 
INTERDISCIPLINARES e INTERPROFISSIONAIS. 
 
15. Como você avalia a prática INTERDISCIPLINAR e INTERPROFISSIONAL em 
sua atuação como docente? 

EX - Excelente MB - Muito Bom BO - Bom RA - Razoável  

Disciplinas práticas da matriz 
curricular 

     

Estágios curriculares 
supervisionados  

     

Atividades de pesquisa      

Atividades de extensão      

Quesitos MI IM MO AI NI 

INTERDISCIPLINARIDADE      

INTERPROFISSIONALIDADE      

Atividades MF FR OC RA NU 

INTERDISCIPLINARES      

INTERPROFISSIONAIS      

Atividades MF FR OC RA NU 

INTERDISCIPLINARES      

INTERPROFISSIONAIS      

Prática EX MB BO RA RU 

INTERDISCIPLINAR      

INTERPROFISSIONAL      
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RU - Ruim  
 
16. Como você avalia que os Estágios Curriculares Supervisionados contribuem para 
a formação e prática: 

EX - Excelente MB - Muito Bom BO - Bom RA - Razoável  
RU - Ruim  
 
17.  De que forma julga que os Estágios Curriculares Supervisionados contribuem 
para a formação mencionada na questão anterior? 
 
18. Em relação a aplicação de metodologias interdisciplinares e interprofissionais. 

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
19. Em relação a preparação para o trabalho com metodologias 
INTERDISCIPLINARES e INTERPROFISSIONAIS. 

Prática EX MB BO RA RU 

INTERDISCIPLINAR      

INTERPROFISSIONAL      

Frequência com que: MF FR OC RA NU 

Nos últimos tempos participou de eventos 
educacionais onde foi discutido a questão da 
INTERDISCIPLINARIDADE no processo ensino 
aprendizagem 

     

Nos últimos tempos participou de eventos 
educacionais onde foi discutido a questão da 
INTERPROFISSIONALIDADE no processo ensino 
aprendizagem 

     

A adoção do modelo ensino aprendizagem de caráter 
INTERDISCIPLINAR tem sido objeto de estudo dos 
docentes em eventos internos do curso 

     

A adoção do modelo ensino aprendizagem de caráter 
INTERPROFISSIONAL tem sido objeto de estudo dos 
docentes em eventos internos do curso 

     

Houve discussão no colegiado do curso propondo 
mudanças no currículo visando a prática 
INTERDISCIPLINAR entre as disciplinas 

     

Já houve um momento em que o colegiado do curso 
tenha discutido mudanças no currículo do curso 
visando a prática INTERPROFISSIONAL entre as 
disciplinas 

     

Preparação 1 2 3 4 5 

Estado de preparação para trabalhar com metodologias 
INTERDISCIPLINARES 

     

Estado de preparação para trabalhar com metodologias 
INTERPROFISSIONAIS 
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(1) - Totalmente preparado   (2) - Muito preparado   (3) - Preparado   (4) - Pouco 
preparado   (5) - Despreparado 
 
20. Em relação as disciplinas que leciona nos cursos da área da saúde. 

MF - Muito Frequente   FR - Frequente   OC - Ocasionalmente   RA - Raramente 
NU - Nunca  
 
21. O Projeto Pedagógico Curricular do curso no qual leciona (com maior carga 
horária): 
(  ) Contempla a INTERDISCIPLINARIDADE e INTERPROFISSIONARIDADE 
(  ) Contempla apenas  INTERPROFISSIONARIDADE 
(  ) Contempla apenas  INTERDISCIPLINARIDADE 
(  ) Não contempla a INTERDISCIPLINARIDADE e INTERPROFISSIONARIDADE 
(  ) Desconheço o Projeto Pedagógico Curricular 
 
22.  Como você considera a abordagem da INTERDISCIPLINARIDADE e 

INTERPROFISSIONALIDADE no Projeto Pedagógico Curricular do curso em que 
leciona. 

TA - Totalmente adequado   BA - Bastante adequado   D – Desconheço    
PA - Pouco adequado   NA - Nada adequado 
 
23. No seu entendimento, o que é Desenvolvimento Regional? 
 
24. A assistência à saúde realizada de forma INTERDSCIPLINAR e 

INTERPROFISSIONAL contribui o Desenvolvimento Regional? 

 
25. Em caso positivo, justifique como a INTERDISCIPLINARIDADE pode contribuir 

para o desenvolvimento da região. 
 
26. Em caso positivo, justifique como a INTERPROFISSIONALIDADE pode contribuir 

para o desenvolvimento da região. 

Frequência com que: MF FR OC RA NU 

Na(s) disciplina(s) que leciona há possibilidade de 
correlação dos assuntos abordados em suas aulas 
e/ou atividades concomitantemente com outras 
disciplinas? 

     

Em sua disciplina os graduandos são estimulados a 
trazerem experiências da vida prática para a sala de 
aula, relacionando-as com a temática estudada 

     

Atividades TA BA D PA NA 

INTERDISCIPLINARIDADE      

INTERPROFISSIONALIDADE      

Atividades SIM NÃO 

INTERDISCIPLINAR   

INTERPROFISSIONAL   


