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RESUMO 

Introdução: Para desenvolver a interprofissionalidade é preciso reconstruir as relações 

no trabalho em equipe, criando condições específicas para que não se permaneça apenas 

como um grupo de indivíduos. A Educação Interprofissional (EIP) em saúde é uma das 

principais estratégias para formar profissionais que atendam a critérios de 

interprofissionalidade. O PET-Saúde Interprofissionalidade da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ) foi fruto dessas estratégias, objetivando a promoção da EIP, por 

meio de iniciativas que integrassem os saberes das diferentes profissões, promovendo o 

trabalho colaborativo. Objetivo: Avaliar o trabalho interprofissional realizado pelos 

gestores das Estratégias de Saúde da Família (ESF) da cidade de São João del-Rei/MG e 

observar como essa condição afeta a relação escola-serviço do local. Métodos: Trata-se 

de uma pesquisa qualitativa, em que foram realizadas 16 entrevistas semiestruturadas com 

gestores das ESFs da cidade de São João del-Rei/MG. Resultados e discussão: Notou-

se que existe confusão entre multiprofissionalidade, interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade. Percebeu-se que há muitos encaminhamentos de casos entre 

especialidades, que não se configura como uma ação compartilhada e colaborativa de 

trabalho em equipe. Mesmo assim, os gestores das ESFs, sem conhecimento prévio do 

conceito de interprofissionalidade, viam a importância da abordagem integrada de 

pacientes em casos mais complexos. Conclusão: Elucidou-se que a relação ensino-

serviço é uma fértil oportunidade de implementação da interprofissionalidade. 

Identificou-se que os gestores das ESFs de São João del-Rei não tinham conhecimento 

conceitual sobre a interprofissionalidade, frequentemente confundida com 

interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, mas que adotavam práticas colaborativas 

em sua rotina de trabalho. 

Palavras-chave: Educação interprofissional, Administração de Serviços de Saúde, 

Estratégia Saúde da Família. 
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ABSTRACT 

Introduction: In order to develop interprofessionality, it is necessary to rebuild 

relationships in teamwork, with regard to creating specific conditions so that the team 

does not remain just as a set of subjects. Interprofessional Education (IPE) in health is 

one of the main strategies to train professionals. The "PET-Saúde Interprofissionalidade" 

of the Federal University of São João del-Rei (UFSJ) was the result of these strategies, 

aiming to promote of IPE, through initiatives that integrate the knowledge of different 

professions, promoting collaborative work. Objective: The purpose of this study was to 

evaluate the interprofessional work carried out by the managers of Family Health 

Strategies (FSH) in the city of São João del-Rei/MG/Brazil and to observe how this 

condition affects the school-service relationship. Methods: This is a qualitative research, 

in which 16 semi-structured interviews were made with managers in São João del-

Rei/MG. Results and discussion: It was noted that there is confusion between the 

concepts of multiprofessionality, interdisciplinarity and interprofessionality. There were 

many referrals of cases between specialties, which is not configured as a shared and 

collaborative action of teamwork. Even so, managers, without knowledge of the concept 

of interprofessionality, saw the importance of an integrated approach to patients in more 

complex cases. Conclusion: It was clarified that the teaching-service relationship is an 

opportunity to implement interprofessionality. The managers’ FHS of São João del-Rei 

were not aware of the concept of interprofessionality, often confused with 

interdisciplinarity and multiprofessionality, although they adopted collaborative practices 

in their work routine. 

 

Keywords: Interprofessional Education, Health Services Administration, Family Health 

Strategy. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Atenção Primária à Saúde (APS) se organiza em torno da Estratégia da Saúde 

da Família (ESF), contemplando, assim, os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), dispostos na constituição de 1988. De acordo com Matuda et al.¹ (2015), 

no Brasil, a ESF tem se constituído como uma das principais ferramentas dos gestores do 

SUS, objetivando a efetivação dos seus princípios. A equipe dos respectivos serviços de 

saúde é composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que, idealmente, 

devem atuar em colaboração interprofissional, como por exemplo os agentes 

comunitários de saúde (ACS), enfermeiros, médicos de família, dentistas, psicólogos, 

educadores físicos, nutricionistas etc.  

Uma das questões que se sobressai, quando se aborda o trabalho em equipe e a 

eficiência das ações em saúde, é a interprofissionalidade. Ou seja, o modo como o 

trabalho é discutido por diferentes profissionais, para que o usuário receba um 

atendimento que responda à complexidade do cuidado à saúde². Desse modo, como 

processo de trabalho colaborativo, a interprofissionalidade torna-se um caminho para que 
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profissionais de diferentes áreas da saúde consigam responder às diretrizes do SUS, ao 

avançar com um atendimento de maior qualidade para o usuário³.  

A variedade de profissionais não é garantia da interprofissionalidade e do trabalho 

colaborativo. Para que isso ocorra, deve haver um frequente processo de comunicação e 

tomada de decisões conjuntas, através dos quais, conhecimentos e habilidades de 

diferentes profissões, atuem em consideração à atenção integral e longitudinal ao usuário 

e à comunidade. Por esse motivo, novas configurações de trabalho vêm sendo propostas 

com foco na reflexão sobre esses processos importantes para o planejamento e gestão dos 

serviços de saúde¹. 

Ao longo de sua implementação, algumas dificuldades e desafios surgiram, entre 

elas, o trabalho em equipe, a necessidade de eficiência e resolutividade das intervenções, 

entre outras4.  Para Lavras5 (2011), um dos entraves do avanço da APS se deve à 

fragmentação do SUS, o que dificulta o acesso e compromete a continuidade assistencial, 

dificultando a integralidade da atenção ofertada aos usuários. Segundo a autora, isso se 

manifesta na frágil articulação entre as instâncias que gerenciam o SUS e a gerência dos 

serviços. Como consequência, há uma desarticulação das práticas clínicas de diferentes 

profissionais, no atendimento aos usuários. 

Para desenvolver a interprofissionalidade é preciso reconstruir as relações no 

trabalho coletivo, criando condição para que uma equipe se torne um coletivo de trabalho, 

isto é, que partilhe recursos para agir e não permanecer apenas como um simples grupo 

de indivíduos. Para se alcançar esse ponto, ampliando a cooperação e a ajuda mútua de 

uma dada equipe, os trabalhadores precisam, simultaneamente, de um objetivo comum, 

uma linguagem comum, do reconhecimento e respeito pelas habilidades de cada 

profissional e do conhecimento das competências do outro6. 

O trabalho colaborativo fundamenta-se em competências interprofissionais, que 

são saberes que se constroem em uma “área profissional” comum a um determinado 

campo do saber. A estabilidade de uma determinada equipe é fundamental para o 

desenvolvimento desse tipo de competência, bem como as margens de manobra 

potenciais deixadas pela administração. Em um trabalho bem organizado e em boas 

condições, quanto maior as horas trabalhadas em conjunto, maiores serão as 

oportunidades de compartilhar os saberes uns dos outros, o que amplia os recursos e 

ferramentas (competências) para dar conta das demandas que aparecem7. 

A Educação Interprofissional (EIP) em saúde é uma das principais estratégias para 

formar profissionais que atendam a esses critérios: interprofissionalidade e trabalho em 
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equipe. A EIP busca o compartilhamento de saberes entre os profissionais da saúde, por 

meio de processos colaborativos, em que os conhecimentos comuns a área da saúde, os 

conhecimentos específicos a cada profissão e as competências colaborativas sejam 

trabalhadas coletivamente, para fortalecimento de um atendimento integral8. Nesse 

sentido, o PET-Saúde Interprofissionalidade, lançado pelo Ministério da Saúde, foi 

planejado visando promover a educação interprofissional, por meio de iniciativas que 

integrassem os saberes das diferentes profissões, promovendo o trabalho colaborativo. 

Em São João del-Rei/MG, o PET-Saúde Interprofissionalidade foi desenvolvido 

em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Municipal e Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). Assim, este estudo teve como objetivo qualificar o 

trabalho interprofissional realizado pelos gestores das ESFs do município, além de 

observar a relação entre a escola e o serviço de saúde local.  

 

2 MÉTODO: 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com 16 gestores das ESFs da cidade de São João del-Rei/MG. Foram 

convidados 18 participantes para a pesquisa, por e-mail ou aplicativo de mensagens. Os 

critérios de inclusão foram: ser gestor responsável por uma ou mais ESFs no município 

de São João del-Rei e aceitar participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). A escolha pelos gestores das ESFs se deu por estarem 

diretamente ligados à organização da rotina do seu local de trabalho, bem como estarem 

em contato direto com os usuários da rede de saúde. Além disso, eles apresentam 

particularidades na forma de se relacionar com o ambiente de trabalho, contextos estes 

que não são facilmente generalizáveis, optando-se pela pesquisa qualitativa. 

As entrevistas iniciaram-se em setembro de 2019, de forma presencial, até janeiro 

de 2020. No entanto, em virtude do contexto da pandemia de Covid-19, sua metodologia 

de coleta foi modificada para o formato on-line, por videoconferência. Presencialmente, 

os participantes assinaram o TCLE e foram informados que a entrevista seria gravada por 

áudio. Nas videoconferências, os TCLEs foram enviados aos participantes por e-mail e 

as entrevistas também foram gravadas. Utilizou-se, ainda, o método de análise de 

conteúdo, descrito por Bardin9 (2011), para tratar os dados das entrevistas coletadas.  

Inicialmente foi realizada uma pré-análise dos dados brutos coletados, por meio 

de sua transcrição e compartilhamento em um drive de armazenamento de dados, 

disponível para todos os pesquisadores envolvidos. Em seguida, definiu-se um método de 



Brazilian Journal of Health Review 
ISSN: 2595-6825 

28153 

 

 

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.6, p.  28148-28161  nov./dec. 2021 

 

compilação do material, em uma tabela de síntese das respostas das entrevistas, em que 

se destacou passagens importantes do relato de cada participante. As respostas foram 

divididas em três categorias de análise: caracterização da função, Contrato Organizativo 

da Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) e interprofissionalidade. Depois, analisou-se 

os dados de forma a sintetizar um conjunto coletivo de sentidos dados pelos participantes 

para cada resposta da entrevista, como forma de interpretar a ocorrência de eventos e 

opiniões comuns a todos os gestores das ESFs de São João del-Rei. 

A pesquisa cumpriu os princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki e foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), com registro do CAAE de 29579420.1.0000.5151. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram entrevistados 16 gestores das ESFs são-joanenses. Participaram três 

homens entre 33 e 49 anos e treze mulheres entre 31 e 45 anos. Todos os entrevistados 

possuíam formação em enfermagem, sendo que uma participante possuía também 

formação em pedagogia. Quatro disseram ter formação específica em gestão em saúde, 

enquanto os demais tinham especialização, pós-graduação ou outros cursos relacionados 

à saúde, como saúde pública, saúde do trabalhador, saúde da família e urgência e 

emergência. O tempo de experiência na gestão das ESFs variou de três a treze anos, com 

exceção de uma gestora que estava há apenas nove meses cobrindo licença maternidade 

de outra profissional. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO: 

A gerência é potencialmente uma função de estruturação e intermediação do 

processo de trabalho. Além disso, a liderança possibilita a articulação entre o laço 

psíquico e social de um grupo10. Os gerentes de uma ESF têm o desafio de manejar os 

conflitos do dia a dia da unidade, no território em que estão inseridas, a fim de atender às 

demandas da população que utiliza aquele serviço como referência para os cuidados de 

saúde. 

A comutação de uma função técnica para uma função de gerência exige muito 

esforço do profissional de saúde, que deve criar um novo perfil profissional, com 

habilidades de resolução de conflitos, delegação de tarefas, organização do processo de 

trabalho e abordagem coletiva. Nessa continuidade, o gerenciamento de unidades de 



Brazilian Journal of Health Review 
ISSN: 2595-6825 

28154 

 

 

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.6, p.  28148-28161  nov./dec. 2021 

 

saúde pode causar alto nível de estresse, sobrecarga de agendas, excesso de demanda e 

dificuldade de gestão da equipe11. Como podemos perceber pela seguinte fala: 

 
“A gente não tem o administrativo para fazer essa parte, mesmo as 

burocráticas. Então, a gente tem que fazer a parte burocrática, fazer a parte 

assistencial, a parte da enfermagem. [...] Agora temos que lidar com essa 

questão da pandemia. E também é difícil para a gente trabalhar, porque no 

início foi fechada as agendas, para que os profissionais fossem direcionados 

somente para o Covid, mas agora, depois que abriu tudo, a gente tem que fazer 

toda a parte do PSF [atual ESF], como se não existisse mais pandemia... Mas, 

paralelo a isso, ainda temos que atender o Covid. O Covid demanda muito 

tempo.  A gente tem que fazer busca ativa, a gente tem que ir atrás, a gente 

conta com trabalho dos agentes, do técnico. Mas, a sobrecarga de trabalho é 

muito grande, então a gente fica exausto.” (G4) 

  

Além disso, nota-se que o número de pessoas que integram a equipe de saúde, muitas 

vezes não é suficiente para atender à demanda de serviço daquele território. Isso acaba 

sobrecarregando a unidade de saúde, aumentando as listas de espera e, consequentemente, 

tornando o cuidado à população precarizado. 

 
“[...] nós estamos sem duas técnicas e eu tô trabalhando sozinho praticamente. 

Eu que tô fazendo vacina, eu que faço triagem, tudo na parte da enfermagem. 

Fora o gerenciamento da unidade, que também sou eu que tenho que fazer. 

Então, são essas duas coisas que mais tão me dando trabalho agora, porque 

eu tenho que ter mais mão de obra na época de pandemia e não tá tendo. [...] 

Na parte de insumos, até que agora estabilizou um pouco e também muitas das 

vezes nós precisávamos de outros profissionais, né? Pediatra, psiquiatra, 

ginecologista. [...] O único médico que vem é o clínico geral." (G7) 

  

Verifica-se que o relacionamento interpessoal na gestão da equipe também se 

mostra de grande importância na delegação de funções. Uma boa relação com a equipe 

pode causar grande impacto no desempenho de tarefas da unidade de saúde11. Para isso, 

o gerente deve desenvolver habilidades de comunicação não violenta, assertividade e 

confiança.  As reuniões de equipe, abertas ao diálogo, devem resolver conflitos, como 

evidenciada na fala dessa gerente de saúde: 

 
“Talvez, se todo mundo se empenhar 100% no que cada um é destinado a 

fazer. É a mesma coisa que eu te falar assim. É...eu aqui, toda segunda-feira, 

tenho que fazer preventivo, tenho que fazer 15 preventivos, eu vou e faço cinco, 

tenho que fazer 15, mas esses cinco, que eu fiz, é por minha conta. Então, 

assim, se eu sou designada pra tal tarefa, eu não cumpri 100% as minhas 

tarefas. Então, o problema eu acho que é esse, as pessoas não cumprem o que 

são destinadas a fazer no contrato que fez, quando foi admitida pela 

prefeitura. Faz uma coisa, não é que é meia boca, mas não cumpre o que 

realmente tem que ser feito.” (G1) 
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Além de cuidar das relações de sua própria equipe, os gestores precisam articular-

se com toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em função do apoio matricial.  

Segundo Campos e Domitti12 (2007), o matriciamento é uma metodologia de trabalho 

utilizada como ferramenta de suporte assistencial e técnico-pedagógico às equipes de 

referência, responsáveis pela condução de casos individuais, familiares ou comunitários. 

Visando uma abordagem integral de atenção à saúde, o matriciamento constrói 

possibilidades para operar com uma ampliação do trabalho clínico e sanitário, em 

conjunto à equipe de referência, considerando-se que nenhum profissional atue de modo 

isolado. Nesse caso, o gestor, além de necessitar ter uma boa relação interpessoal com 

seus superiores, deve ter uma boa rede de contatos e uma boa articulação com a Secretaria 

de Saúde Municipal e sua ESF, para fazer o matriciamento de casos complexos. A fala a 

seguir relata a importância e os desafios do matriciamento: 

 
“O que eu mais vejo é um pouco da falta de comunicação entre secretaria e 

unidades básicas. As comunicações chegam sempre com prazos mínimos. Não 

se tem uma programação pra solicitação das coisas… falta muito a questão 

organizacional pra treinamentos, capacitações, até mesmo do que você tem 

disponível no serviço municipal. Muitas vezes, alguns serviços a gente 

consegue como forma de favor, ou de alguém que descobre que aquele serviço, 

hoje, tá disponível. De repente, o serviço é suspenso ou volta a ser ofertado e 

a gente não tem essas informações, então isso dificulta a gente a passar pra 

população, a encaminhar os pacientes corretamente, algumas das vezes”. 

(G6) 

 

A literatura nos diz que, embora as habilidades de gerência possam ser ensinadas 

em cursos de gestão, a sua aprendizagem só é consolidada com a prática de liderança13,14. 

A liderança compartilhada, nesse sentido, pode ser uma grande ferramenta para resolução 

de conflitos de equipe e delegação de funções. Desse modo, a implementação de uma 

rotina de feedback da equipe quanto ao andamento da gestão, poderia ser importante para 

garantir um ambiente de trabalho alinhado com a excelência no cuidado à saúde da 

população11. 

Por fim, nota-se que o mapeamento da rede de atenção da cidade faz-se necessário 

para o bom funcionamento do apoio matricial, como estratégia do SUS. Para isso, 

sugerimos que uma reforma simultânea nos aspectos clínicos, estruturais e financeiros, 

que envolvam a demanda por saúde da cidade, sejam prioridade nas políticas públicas de 

saúde do município para os próximos anos. 
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3.2 CONTRATO ORGANIZATIVO DA AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE 

(COAPES): 

De acordo com o “Manual de Apoio aos Gestores do SUS para Implementação 

do COAPES”15, o COAPES é um dispositivo da Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS), que serve como instrumento facilitador dos processos 

de negociação e tomada de decisões que envolvam a integração ensino-serviço-

comunidade. O contrato foi publicado em 04 de agosto de 2015, pelo Ministério da Saúde 

e Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria Interministerial nº 1.127.  

A contratualização do COAPES tem como objetivo garantir a entrada dos 

estudantes da área da saúde, do ensino técnico e superior, aos estabelecimentos do SUS, 

tendo em vista esses espaços como cenários de prática para os estágios acadêmicos. Além 

disso, visa direcionar esforços para que as instituições de ensino de saúde comprometam-

se com a melhoria dos indicadores de saúde e do desenvolvimento dos trabalhadores de 

saúde, por meio da PNEPS15. 

O interesse desse estudo, em avaliar a presença dos estagiários nas ESFs de São 

João del-Rei, teve o objetivo de identificar potencialidades e fragilidades do COAPES. 

De acordo com as políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação, é imprescindível 

formar profissionais “no e para o SUS”, em conformidade com os princípios 

constitucionais desse sistema público de saúde15. Assim, a associação entre ensino-

serviço pretende aproximar a prática profissional da formação acadêmica, com foco em 

melhorar a assistência, a gestão e a formação em saúde, no intuito de garantir a satisfação 

do usuário16. No relato a seguir, pode-se perceber que a postura receptiva da gestão 

facilita a relação entre o ensino e o serviço. 

 
“Na verdade, eu gosto de estagiário, né? Então, assim, eu deixo a porta aberta 

pra eles. Acho superimportante a questão dos estágios, que é o momento que 

a gente mais aprende. É claro que vai muito de onde você tá e as pessoas que 

te recebem. Mas, eu, pelo menos, tento deixar eles mais à vontade possível e o 

serviço por conta deles, pra eles verem qual que é a rotina. Então, eu tento 

agregá-los o máximo possível dentro da nossa rotina de serviço.”(G6) 

 

De acordo com Zarpelon et al.17 (2018), a integração crescente entre esses dois 

campos é justificada pela preocupação em reorientar as práticas de saúde, partindo-se da 

concepção de que é necessária a formação de recursos humanos para a consolidação do 

SUS, conscientes do seu papel na assistência à população. Nesse sentido, é fundamental 

que o aprendizado parta não apenas da vida acadêmica, mas também da vida profissional. 
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Em outras declarações, nota-se como essa relação pode ser enriquecedora para ambas as 

partes. 

 
“Então, os acadêmicos, quando chegam aqui, eles vêm, assim, sedentos de 

conhecimento. [...] O que eu observo é que eles vêm [...] querendo colocar a 

mão na massa, ter uma oportunidade, né, de crescimento profissional. Então, 

assim, sempre quando eu recebo da Secretaria, a notícia que eu vou receber 

acadêmicos aqui, eu fico muito feliz. Porque, eu aprendo muito também. Todas 

as pessoas que vêm aqui pra buscar conhecimento é uma troca, assim, de 

experiências. Muito bacana! Então, eu sempre recebo com muita alegria.” 

(G2) 

“Eu sempre gosto dos estagiários. Eu abro as portas pros estagiários. São 

bem-vindos, porque me ajudam muito! Só contribuem no nosso serviço aqui. 

Não tenho nada a reclamar não! Não costuma ter reclamação de usuários.” 

(G5) 

 

Se por um lado, a presença dos estagiários nos campos de prática do SUS é 

importante, por outro, podemos identificar dificuldades enfrentadas pelos gestores das 

unidades de saúde, devido à imposição da relação ensino-serviço-comunidade. Ainda, de 

acordo com Zarpelon et al.17 (2018), os desafios observados nesse contexto se pautam na 

dissociação entre diferentes objetivos do ente formador e do ente assistencial, bem como 

dos movimentos de unilateralidade, em que não há abertura para que o serviço de saúde 

integre ações da universidade. Assim, podemos perceber nas falas de alguns entrevistados 

como o espaço físico, onde estão alocadas suas ESFs, não comportam, de maneira 

confortável, estudantes e equipe do serviço. 

 
“[...] em momentos ficava um pouco conturbado por causa da quantidade de 

alunos… mas, mesmo assim, deu pra suprir essa parte. Nós fazíamos uma 

escala de quantos deveriam ficar em uma sala, quantos deveriam ficar na 

outra, né, pra gente distribuir os alunos dentro da unidade. Mas, pra nós foi 

muito proveitoso!” (G7) 

“[Sobre o espaço físico] Não, não é o ideal, porque, a gente sempre tem que 

ficar remanejando salas. Então, assim, o ideal seria que tivesse uma sala só 

pra receber mesmo esses acadêmicos, sabe, pra ter reunião. [...] Tem uma 

psicóloga, psicóloga não, uma fisioterapeuta, que também dá uma assessoria 

aqui uma vez por semana, então, assim, tem que conhecer a logística, a gente 

fica preocupado de não coincidir horários. Porque, assim, o espaço físico não 

é adequado pra receber, mas a gente não vê isso também como um empecilho 

pra não receber, sabe?”(G2) 

 

Entre outros desafios, a falha de comunicação entre a instituição de ensino e o 

serviço de saúde se impõe como imperativo. Os gestores relataram que falta diálogo entre 

eles, professores e universidade, principalmente, no que diz respeito à quantidade de 

estagiários que atuarão naquele período.  
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“A unidade é pequena. Então, às vezes, o professor vem com muito aluno para 

uma sala pequena! Quando é sala maior é até melhor, porque tem como mais 

aluno entrar, o professor entrar e o paciente. Agora, quando tem uma sala 

pequena, aí, às vezes, entra três alunos, o professor e o paciente, com 

acompanhante.” (G4) 

 

Além disso, as entrevistas demonstraram que a falta de continuidade das ações 

iniciadas pela universidade, no período em que estão utilizando o serviço de saúde como 

ambiente de aprendizado, enfraquece o vínculo ensino-serviço-comunidade. 

Observa-se que a relação entre a universidade e a rede de saúde deve partir do 

princípio de produzir ganhos para ambas as instituições. Nesse sentido, o COAPES ocupa 

o papel de intermediador de conflitos “pré-vistos” nas disputas de interesses dos atores 

envolvidos nesse processo. Assim, o instrumento se impõe como um organizador das 

atribuições de todos os envolvidos no sistema de saúde local, com aprovação pelos 

gestores das instituições de ensino superior (IES), do SUS e do município, de maneira a 

resolver conflitos, por meio de relações não hierárquicas, horizontais e policêntricas17. 

 

3.3 INTERPROFISSIONALIDADE: 

Como já foi dito, anteriormente, o tema central da última edição do PET-Saúde 

foi a interprofissionalidade. Essa é uma temática discutida pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) e Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 2016, no 

encontro intitulado: “I Reunião Técnica Regional sobre Educação Interprofissional em 

Saúde”18.  Desde então, a Educação Interprofissional (EIP) tornou-se uma estratégia do 

Ministério da Saúde, Ministério da Educação e OPAS/OMS de melhoria da atenção à 

saúde. Essas instituições preveem que a assistência ao cuidado possa se tornar, dessa 

forma, universal e integral, ao darem ferramentas aos atores desse campo para agirem de 

modo interprofissional4,8,19. Assim, buscou-se, com esta categoria de análise, identificar 

como a interprofissionalidade está presente no cotidiano dos gestores das ESFs de São 

João del-Rei/MG, de maneira consciente ou não, no modo como esses profissionais lidam 

com as dificuldades enfrentadas na APS. 

Antes de mais nada, há de se esclarecer a diferença entre conceitos normalmente 

confundidos entre si: a multiprofissionalidade, a interdisciplinaridade e a 

interprofissionalidade. O primeiro diz respeito à presença de múltiplos profissionais que 

atuam de forma independente na resolução de problemas, sem necessariamente 

interagirem ou colaborarem entre si. O segundo trata-se da interação de diferentes áreas 

do conhecimento, ou disciplinas, para uma nova produção do saber, sem que haja 
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necessariamente interação ou colaboração entre as diferentes profissões. Já o terceiro 

significa que diferentes profissões atuam na resolução de problemas em comum, de forma 

interativa e colaborativa, lançando mão de ferramentas para aprenderem entre, com e 

sobre as outras2,21-23. Desse modo, nota-se na análise da fala dos entrevistados, que existe 

uma confusão em relação a esses conceitos, quando perguntava-se se havia 

interprofissionalidade no dia a dia das ESFs que geriam. 

 
“[...] A gente recebe o nutricionista do NASF [Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família], eles vêm para dar um apoio para gente. Então, às vezes o clínico 

atende, encaminha para nutrição. Então, tem esse paralelo entre os dois. Aqui, 

na unidade, quando a gente precisa de fisioterapia, de assistência social, a 

gente liga no NASF e a gente consegue que eles venham para dar um suporte 

para gente [...].” (G4) 

“A gente sempre levanta, sabe? Olha a gente precisa acionar a assistente 

social! Precisa da psicóloga! Precisa de um fisioterapeuta! Então, assim, a 

gente sempre tá tendo essa mobilização.” (G2) 

 

Pode-se perceber que muitos entrevistados veem a atuação do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) como um sinônimo de prática interprofissional, quando, na 

verdade, o encaminhamento de casos entre especialidades não se configurava como uma 

ação compartilhada e colaborativa de trabalho em conjunto, para o cuidado do usuário. O 

NASF foi criado pela portaria nº 154/2008, pelo Ministério da Saúde, como uma 

estratégia para ampliar a resolutividade das ações da atenção básica, apoiando as equipes 

de saúde da família. Ele é formado por diversos profissionais de diferentes áreas de 

especialidades, que compartilham práticas de saúde nos territórios atendidos pelas suas 

respectivas ESFs. Essas equipes são, essencialmente, multiprofissionais, compostas por 

especialistas definidos pelos gestores municipais, de acordo com a necessidade local e a 

disponibilidade de profissionais na região. A recomendação do Ministério da Saúde é que 

haja ao menos um profissional de saúde mental na sua composição, vide a urgente 

demanda de tratamentos de transtornos mentais na atualidade24.  

A formação de múltiplos especialistas no campo da saúde determinou a 

fragmentação do atendimento e, consequentemente, uma desatenção ao “olhar o paciente 

como um todo”. Costa20 (2019), dizia que a divisão do trabalho em saúde nos modos do 

taylorismo/fordismo foi o princípio da forte especialização nessa área, como resposta à 

dificuldade dos profissionais em integrarem suas práticas. Diz, ainda, que o tribalismo 

das profissões trouxe uma tendência a se isolarem tanto na formação quanto na produção 

de serviços de saúde. Assim sendo, a interprofissionalidade mostra-se como um 

contraponto a essa problemática, ao passo que prevê a união das profissões, por meio do 
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trabalho colaborativo, para integrar a assistência ao paciente, “enxergando-o como um 

todo”. Pode-se observar essa tentativa nas falas de alguns participantes, como vemos a 

seguir. 

 
“[...] tem uma paciente, que ela é diabética insulinodependente. Mas, assim, 

toma medicação toda errada! Tem dia que não toma insulina. Então, assim, 

foi [...] uma abordagem dos acadêmicos de medicina, da agente comunitária 

de saúde, eu, enquanto enfermeira, da médica.... Então, assim, teve uma 

intervenção de vários profissionais ao mesmo tempo com essa paciente, 

sabe?” (G2) 

“O que tá mais presente na unidade hoje é a fisioterapeuta. Então, ela discute 

muito comigo, com a ACS do paciente que pertence a microárea e com o 

médico sobre determinado paciente. [...] O nutricionista também voltou a 

atender. Ele expôs dois casos pra nós. Nós vamos começar a fazer a 

investigação e conversar o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer.” 

(G7) 

 

O trabalho colaborativo pode ser definido como a ajuda mútua na execução de 

tarefas, em que os membros de uma equipe buscam atingir objetivos em comum, de modo 

coletivo, ao estabelecerem relações não-hierarquizadas, de liderança compartilhada, 

confiança mútua e corresponsabilização das ações25. Nessa continuidade, ao se analisar 

as falas ditas pelos gestores das ESFs, mesmo que não tivessem conhecimento prévio do 

conceito de interprofissionalidade, os profissionais que ali trabalhavam viam a 

importância da abordagem integrada de pacientes com casos mais complexos. 

De acordo com o Ministério da Saúde, as equipes de ESFs são compostas por no 

mínimo um médico generalista ou médico de família e comunidade, um enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da família, um auxiliar ou técnico de enfermagem e 

diversos agentes comunitários de saúde (ACS)26. Para além dessa composição, o 

cirurgião-dentista pode ser incluído, junto a um auxiliar ou técnico de saúde bucal. Essa 

estrita diversidade de áreas profissionais acaba diminuindo a possibilidade de troca de 

aprendizado e de decisões compartilhadas entre as profissões. Fato esse, que centraliza o 

cuidado na figura do médico, concentrando as reuniões de equipe em torno da formação 

em medicina, como podemos ver na seguinte fala. 

 
“[Sobre reuniões de equipe] A única que tá tendo é com o pessoal da medicina, 

que, aí, durante o estágio deles, eles fazem. Eles têm o caso deles, de uma 

paciente aqui nossa, né? Eles acompanham já há mais tempo, inclusive, e aí a 

gente vai discutindo... Eles vão, visitam, fazem as propostas... aí a supervisora 

[a professora do curso] me chama, a gente senta pra discutir as condutas, 

como que tá, o que a gente tá achando da evolução do caso… aí a gente senta 

pra discutir caso clínico desses pacientes que são acompanhados. Fora isso, 

a gente não tem outros profissionais atendendo aqui, no momento não.” (G6) 
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Nesse sentido, apesar da metodologia do Ministério da Saúde de implementar o 

NASF como ponto de apoio para o acesso às especialidades pelas ESFs, é importante que 

as equipes mínimas de saúde da família possam ser ampliadas para mais profissionais, de 

diferentes áreas, de modo a garantir a troca de experiências entre eles, o aprendizado em 

conjunto e o compartilhamento de ações, para atender o paciente de maneira integral e 

interprofissional. Atrelada a essa legislação, a EIP consolida-se como uma importante 

ferramenta para o trabalho em equipe. 

A intencionalidade deve estar presente nas ações executadas pelos atores da saúde 

na APS. Para Costa20 (2019), esse deve ser um posicionamento que parte de três 

dimensões políticas: a macro, a meso e a micro. A interdependência dessas três dimensões 

garante o sucesso da implementação da EIP no campo da saúde. Assim, temos ações da 

dimensão macro sendo colocadas em execução, como o PET-Saúde 

Interprofissionalidade, lançado pelo Ministério da Saúde, em 2019. A dimensão meso 

estando presente nos currículos de formação em saúde, implementados pelas instituições 

de ensino superior (IES), o que ainda acontece pouco no Brasil. E a dimensão micro 

demonstrando-se no desejo de profissionais de saúde em colaborarem entre si e 

compartilharem decisões para a assistência integral ao paciente, como notou-se nos 

relatos dos gestores, ao serem perguntados se a interprofissionalidade era importante no 

dia a dia da sua unidade. 

 

“Na verdade, é muito importante! Porque, nós já tivemos vários 

casos aqui... Mesmo eu tendo pouco tempo, e que a gente 

precisou, assim, intervir com nutricionista, com enfermeiro, com 

médico, com fisioterapeuta, com psicólogo... Pra poder auxiliar 

o paciente dentro daquela necessidade dele momentânea, dentro 

de uma necessidade de vida mesmo, pra mudar as condições e 

melhorar a qualidade de vida deles… Então, esse acesso à 

interprofissionalidade é de suma importância, na verdade! E, 

quanto mais facilitado, quem ganha é a própria população.” 

(G6) 

“Claro! A gente trabalha a horizontalidade. Ninguém consegue 

trabalhar sozinho! A questão da pirâmide não existe mais! O ACS 

é muito mais importante que a gente, nesse momento, num outro 

momento, o médico é mais importante... Então, a gente sabe 

dividir, cada um tem sua importância! E, é importante fazer 

reuniões, estar todo mundo junto, então, sim, sem 

‘interdisciplinaridade’ ninguém trabalha. Não tem coesão!” 

(G11) 

“[...] a gente tenta resolver certos problemas mais em conjunto, 

pra que não fique também somente um, né, somente uma cabeça. 

Então, assim, dependendo do problema, eles têm toda a liberdade 



Brazilian Journal of Health Review 
ISSN: 2595-6825 

28162 

 

 

Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.6, p.  28148-28161  nov./dec. 2021 

 

de tomar a frente e ligar, resolver, e correr atrás... Aí, 

dependendo, a gente senta junto, aí vê o que que faz, a melhor 

conduta.” (G6) 

 

Araújo et al.27 (2017) diz que é importante extrapolar o trabalho em uma equipe, 

para uma perspectiva de interprofissionalidade, reduzindo custos e melhorando a 

produção do cuidado aos usuários. Isso evita o excesso de encaminhamentos de pacientes, 

os retornos frequentes e a baixa resolutividade de casos complexos na atenção primária. 

Nesse sentido, aproveitar as oportunidades de disposição para o trabalho em equipe, por 

parte dos trabalhadores das ESFs de São João del-Rei, pode ser uma significativa 

oportunidade para implementar a EIP na APS da cidade, já que esses profissionais, em 

sua maioria, não tiveram, no desenho curricular de seus cursos de formação, a abordagem 

das ferramentas interprofissionais.  

 

4 CONCLUSÃO: 

Identificou-se que os gestores das ESFs de São João del-Rei não tinham 

conhecimento conceitual sobre a interprofissionalidade, frequentemente confundida com 

interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, mas que adotavam práticas colaborativas 

em sua rotina de trabalho, tais como reuniões de equipe e decisão compartilhada de ações 

com profissionais de outras áreas e especialidades. Esses posicionamentos evidenciaram 

um terreno fértil para a implementação da EIP em seus locais de trabalho, para um 

atendimento integral e longitudinal aos usuários do SUS daquele território. 

Esta pesquisa evidenciou que a função de gestor de ESF é fundamental na 

organização do trabalho na APS. Esses profissionais devem resolver os conflitos de 

equipe, as demandas dos usuários e da comunidade, além de definirem os pontos de maior 

atenção no cotidiano do seu local de trabalho. Ademais, lidam com a presença dos 

estagiários da área da saúde em suas unidades, definindo questões estratégicas para o 

aprendizado dos estudantes, contornando as dificuldades de acomodação e intermediando 

o diálogo com as instituições de ensino superior. 

Elucidou-se, ainda, que a relação ensino-serviço, proporcionada pelo COAPES, é 

uma fértil oportunidade de implementação da interprofissionalidade, — vide que o 

aprendizado na rede do SUS possibilita o contato do estudante com diferentes 

profissionais, das outras áreas e especialidades que não a sua, ao passo que propicia o 

aprendizado com, entre e sobre essas profissões. A proximidade dos acadêmicos com os 

ACS, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e outros profissionais da rede 
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possibilita a discussão de casos em conjunto e, consequentemente, o compartilhamento 

de decisões e trabalho colaborativo. 

A EIP é uma tendência no ensino de saúde em todo o mundo e orientará a 

formação nessa área nos próximos anos. No Brasil, a EIP está em uma crescente, por meio 

da iniciativa do PET-Saúde Interprofissionalidade. Isso se tornou uma potente atitude das 

universidades para dispararem o aprendizado da EIP na rede SUS. Em São João del-

Rei/MG, isso foi possibilitado pela disseminação do conceito de interprofissionalidade 

entre os estudantes, professores e preceptores associados à UFSJ. 
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