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Resumo 

A discussão sobre Educação Interprofissional em Saúde (EIP) é referida na literatura desde a 

década de 60, a partir de discussões sobre o processo de formação dos profissionais da saúde,  

e da observação de que algo precisava ser feito para repensá-la. Apesar de o Brasil ter 

constituído um Sistema Único de Saúde (SUS) pautado pelos princípios do cuidado integral e 

universal, o processo de formação dos profissionais não caminhou no mesmo ritmo. 

Evidencia-se uma formação em saúde majoritariamente uniprofissional e experiências 

interprofissionais pontuais no país. Assim, faz-se necessário que docentes da área da saúde se 

apropriem dos conceitos relacionados à EIP e se qualifiquem para formar novos profissionais 

preparados para o trabalho colaborativo e para a integralidade do cuidado. Neste contexto, 

surgem no Brasil estratégias que envolvem discussões importantes sobre a EIP, como o Curso 

de Atualização em Desenvolvimento Docente para Educação Interprofissional em Saúde 

(OPAS/MS), tendo como público alvo os docentes e gestores das diversas profissões da 

saúde. Objetiva-se descrever a experiência como docente em formação para a EIP, tendo 

como estratégia o referido curso. Trata-se de um relato de experiência englobando as 

atividades e aprendizagens desenvolvidas no período de março a junho de 2018, na 

plataforma AVASUS, como participante do curso, sob a orientação de uma tutora, tendo 

como metodologias: leitura do material didático, reflexão sobre a realidade da formação e do 

trabalho em saúde, participação em fóruns de discussão e envio de atividades ao tutor. A 

ementa envolve a importância e definição da Educação Interprofissional no contexto da 

formação e do trabalho em saúde, a prática colaborativa em saúde, competências para a EIP, 

dimensões que interferem na adoção da EIP, desenvolvimento docente para a EIP. Ressalta-se 

a importância do curso para a formação docente, considerando seu potencial para mudanças 

efetivas no cenário da formação em saúde no país. A EIP é uma estratégia onde as profissões, 

muito mais do que conviverem juntas, interagem de forma clara, coerente, colaborativa e 

respeitosa, tendo objetivos comuns. Trata-se de possuir o olhar e a atuação em conjunto, 

visando o cuidado à pessoa como a centralidade do processo. Vale ressaltar a riqueza da 

aprendizagem a partir de discussões que englobam experiências prévias sobre EIP. Nesse 

sentido, o curso possui grande relevância para a formação dos profissionais de saúde, numa 

perspectiva de contribuir para formar efetivamente para o SUS e para a integralidade do 

cuidado à pessoa.  
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1 Introdução 

A discussão sobre Educação Interprofissional em Saúde (EIP) é referida na literatura 

desde a década de 60, a partir de discussões sobre o processo de formação dos profissionais da 

saúde e da observação de que algo precisava ser feito para repensá-la (REEVES, 2008). 

A Educação Interprofissional acontece quando “estudantes de duas ou mais profissões 

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

melhorar os resultados de saúde” (OMS, 2010, p. 7). 

A EIP é uma estratégia, onde as profissões, muito mais que conviverem juntas, 

interagem entre si de forma clara, coerente, com colaboração, respeito e objetivos em comum. 

Trata-se de possuir um olhar visando o cuidado ao paciente/pessoa/usuário como centralidade 

do processo, sendo fundamental para isto, o trabalho em equipe. 

Apesar de o Brasil ter constituído um Sistema Único de Saúde (SUS) pautado pelos 

princípios do cuidado integral e universal, o processo de formação dos profissionais não 

caminhou no mesmo ritmo. Evidencia-se uma formação em saúde majoritariamente 

uniprofissional e experiências interprofissionais pontuais no país.  

Os debates acerca da consolidação de um sistema de saúde mais justo e da formação 

de recursos humanos para exercer suas profissões de forma que priorize a integralidade do 

cuidado, já acontecem há algum tempo (BATISTA; GONÇALVES, 2011; FONSÊCA et al., 

2014), e nesse sentido se faz necessário formar profissionais para o Sistema Único de Saúde, 

o que exige que as Instituições de Educação Superior (IES) acompanhem as mudanças 

necessárias, apesar dos desafios impostos. 

Assim, faz-se necessário que docentes da área da saúde se apropriem dos conceitos e 

aspectos relacionados à EIP e se qualifiquem para formar novos profissionais preparados para 

o trabalho colaborativo e para a integralidade do cuidado.  

Neste contexto, surgem no Brasil estratégias que envolvem discussões importantes 

sobre a EIP, como o Curso de Atualização em Desenvolvimento Docente para Educação 

Interprofissional em Saúde (OPAS/MS), tendo como público alvo docentes e gestores das 

diversas profissões da saúde de todas as regiões do país. 

O curso tem como missão contextualizar a Educação Interprofissional em Saúde 

enquanto abordagem teórico-conceitual e metodológica estratégica no processo de 

reorientação da formação dos trabalhadores de saúde e da lógica do trabalho em saúde, 

visando qualificar docentes e gestores de cursos de graduação em saúde a adotarem os 

princípios da EIP como abordagem capaz de formar profissionais mais aptos ao trabalho 

interprofissional e colaborativo (USP, 2018, p. 1-2). 



 

 

Nesse sentido, objetiva-se descrever a experiência como docente em formação para a 

EIP, tendo como estratégia o referido curso.  

 

2 Marco Teórico 

A Educação Interprofissional em Saúde emerge do reconhecimento da complexidade e 

abrangência do processo saúde-doença, da complexidade da rede de atenção e da necessidade 

de colaboração (PEDUZZI, 2016). 

EIP ocorre quando “duas ou mais profissões aprendem com, de e sobre cada uma delas 

para melhorar a colaboração e qualidade da assistência” (BARR et al., 2005, p. 1).  

Para que a EIP ocorra, são necessários alguns elementos como: apoio organizacional, 

com gestão comprometida, política institucional, lideranças experientes e interessadas; 

envolvimento dos docentes e profissionais de saúde e programas educacionais e currículos 

que a incluam, com métodos de aprendizagem que permitam interações efetivas. 

O papel dos docentes no desenvolvimento de iniciativas de EIP é fundamental. É 

necessário que estes atuem como mediadores/facilitadores, com intencionalidade para a EIP, 

preparados a partir de experiências prévias, e tenham flexibilidade e criatividade. Todos esses 

aspectos estão relacionados ao desenvolvimento docente, pensando em uma formação 

significativa, produtora de saberes, colaborativa e interativa. 

A literatura aborda iniciativas de EIP no mundo todo. No Brasil há relatos de avanços, 

embora ainda predomine um modelo uniprofissional que traz implicações importantes para a 

qualidade da atenção à saúde, relacionadas a obstáculos como: a estrutura e lógica do ensino 

superior, caracterizada pela formação conteudista, específica, pela hierarquização e estruturas 

físicas tradicionais; e resistência de docentes e gestores. 

No que tange aos avanços no país, vale ressaltar as residências multiprofissionais, 

políticas de reorientação da formação, disciplinas comuns em currículos uniprofissionais, 

mestrados profissionais e algumas experiências de currículos interprofissionais (COSTA, 

2016). 

Ressalta-se ainda a importância do Sistema Único de Saúde com significado peculiar 

para a EIP no Brasil. A partir da integralidade como princípio, a EIP complementa e fortalece 

os ideários do SUS (PEDUZZI, 2016). 

Assim, a EIP tem o potencial de desenvolver e efetivar relações colaborativas, 

aprendizagem, competências, oportunidades de aprendizado em conjunto, com consequentes 

resultados positivos, como: aumento da segurança do paciente/usuário, redução de erros, 

redução de custos e melhor satisfação dos envolvidos. 



 

 

Ao tratar dos aspectos que envolvem a EIP, se faz necessário discutir sobre 

Colaboração.  

 Existe na literatura uma pluralidade de conceitos acerca do termo Colaboração, sendo 

relacionado a diferentes conceitos importantes como: compartilhamento, parceria, 

interdependência e poder (D’AMOUR, et al. 2005). Colaboração transmite ideia de partilha e 

ação coletiva, ocorrendo em ambientes de harmonia e confiança, orientadas para objetivos 

comuns. 

Para que seja efetiva, necessita de compartilhamento que se relaciona a valores 

partilhados, responsabilidades compartilhadas, tomadas de decisão em conjunto e 

planejamento e intervenções compartilhados.  

É fundamental que exista para tal, parceria, visando compromisso colaborativo, 

relações autênticas e construtivas, comunicação aberta, confiança, respeito mutuo e 

valorização das contribuições de todos os envolvidos em uma equipe interprofissional 

colaborativa. 

Para a autora, um conceito relacionado a colaboração é a interdependência, que 

implica em dependência mútua e desejos comuns em uma equipe interprofissional, o que 

proporciona sinergia, fortalecimento, contribuições e ações conjuntas. 

O conceito de poder, também relacionado à colaboração, é produto das relações e 

interações existentes entre os envolvidos, e se dá de forma compartilhada, reconhecido por 

todos. É importante que seja um poder baseado no conhecimento e na experiência e não em 

graus de importância e títulos. Logo, as relações de poder na colaboração favorecem as 

relações, sendo um poder conjunto que fortalece a equipe. 

A colaboração é um processo complexo sujeito à mudança constante que deve seguir 

passos concretos de negociação, compromisso e planejamento, de forma dinâmica, interativa, 

transformadora e interpessoal.  

Trata-se de um elemento fundamental para o trabalho em equipe, que por sua vez é o 

principal contexto para o cuidado colaborativo e condição fundamental para a prática 

profissional efetiva.  

Nota-se um crescente interesse e compreensão sobre EIP e práticas colaborativas, 

porém há necessidade de ampliar as discussões, visando avançar em processos sólidos, 

conhecendo de fato as iniciativas existentes e construindo evidências dos ganhos obtidos, para 

planejar e implementar a EIP a nível nacional (COSTA, 2016). Logo, há necessidade 

constante de avaliação, revisão e discussão destes processos (REEVES, 2016). 

 

 



 

 

3 Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência, como participante do Curso de Atualização em 

Desenvolvimento Docente para Educação Interprofissional em Saúde, produzido pela 

Universidade de São Paulo (USP) e ofertado pela Universidade do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

O curso aconteceu no período de março a junho de 2018, com carga horária de 80 

horas/aula, na modalidade Educação a Distância (EaD), no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do SUS (AVASUS), sob orientação de uma equipe de tutores no 

desenvolvimento de atividades com diferentes estratégias educacionais. 

A ementa do curso envolveu a importância e definição da Educação Interprofissional 

no contexto da formação e do trabalho em saúde, a prática colaborativa em saúde, 

competências para a EIP, dimensões que interferem na adoção da EIP e desenvolvimento 

docente para a EIP.  

O curso se desenvolveu em quatro Unidades. A Unidade 1:  Introdução à Educação 

Interprofissional em Saúde (10h), abordou uma breve aproximação com a EIP e os aspectos 

relacionados à mediação tecnológica, importância da interação no processo ensino-

aprendizagem, Educação à Distância e operacionalização da plataforma AVASUS.  

A Unidade 2: Perspectiva teórico-conceitual da EIP (30h), englobou reflexões sobre a 

interprofissionalidade, o trabalho em saúde, conceito de EIP, competências colaborativas e as 

dimensões envolvidas na efetivação de iniciativas de EIP.  

A Unidade 3: Estratégias Educacionais que dialogam com a EIP (20h), desenvolveu as 

possibilidades de mudanças na prática docente e a formação baseada em competências, 

envolvendo as metodologias ativas como estratégias educacionais.  

A Unidade 4: Experimentar caminhos e propor iniciativas de EIP (20h), foi destinada 

para a experimentação de propostas de iniciativas de EIP, enfatizando os macro, meso e micro 

determinantes da EIP. 

No que diz respeito às metodologias utilizadas durante as unidades do curso, houve 

variedade, tendo como estratégias: leitura do material didático, reflexão sobre a realidade da 

formação e do trabalho em saúde, participação em fóruns de discussão, utilização de linhas do 

tempo, vídeos e quadrinhos, tendo sempre o tutor como mediador nas atividades e reflexões.  

 

4 Resultados 

Requerendo leituras de materiais pedagógicos e acesso a ferramentas virtuais (vídeos) 

do curso e leituras complementares que abordavam: a mediação tecnológica para o 

aprendizado; a revolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC); mediação 



 

 

tecnológica para o processo de ensino e aprendizagem; a Educação a Distância - conceitos, 

histórico e evolução; e a educação móvel, na Unidade 1 foi possível revisitar os aspectos 

relacionados a estratégias educacionais à distância, importantes para a realização do curso. 

Foi possível ainda, relatar as percepções sobre EIP e experiências, além de opiniões 

acerca da relevância da EIP para o cenário brasileiro, como uma primeira aproximação às 

discussões sobre a temática. 

Avançando na Unidade 2, foi possível refletir sobre da necessidade de pensar a 

Interprofissionalidade, revisitando e compartilhando no fórum de discussão como aconteceu a 

formação profissional de cada participante: com ênfase na fragmentação do cuidado, 

uniprofissionalidade e resistência ao diálogo. 

Ainda nesta unidade foram abordadas as principais diferenças entre trabalho em grupo 

e trabalho em equipe; equipes multiprofissional, interdisciplinar e interprofissional; a 

importância do aprender juntos sobre o trabalho em saúde; competências colaborativas e 

dimensões que envolvem a efetivação das iniciativas de EIP. 

Na Unidade 3, as leituras e atividades proporcionaram momentos de reflexão para 

identificar a possibilidade de inserir mudanças nas práticas docentes. As atividades 

solicitaram leituras dos materiais e elaboração de um Plano de Aula abordando o 

desenvolvimento de uma competência relacionada ao contexto da EIP.  

Tratou-se de uma atividade significativa, considerando o desafio de elaborar uma 

atividade que envolvesse estudantes de mais de um curso numa perspectiva interprofissional. 

Porém, superar o desafio e se perceber como docente planejando este tipo de atividade, gerou 

sentimentos positivos, numa perspectiva de pensar em iniciativas de EIP nos cenários de 

atuação profissional. 

Na Unidade 4, uma atividade também se configurou como desafiadora: a construção 

de uma Matriz de Planejamento de Iniciativa EIP, pensando no contexto de atuação como 

docente e nas possibilidades existentes nesse cenário. Nesta unidade os determinantes macro, 

meso e micro da EIP foram discutidos, permitindo a compreensão e fortalecimento para 

discussões e articulações em diferentes níveis e com as pessoas envolvidas nos cenários de 

formação.  

Foram momentos ricos de aprendizagem a partir de discussões importantes que 

caminharam num processo evolutivo de compreensão sobre a temática. 

A formação docente baseada em um processo reflexivo foram fundamentais, 

considerando as experiências prévias, a atuação na prática e as possibilidades de avanços 

futuros para contribuir para as mudanças necessárias na formação em saúde. 



 

 

Para Freire (1996) refletir é aprender a partir da análise e interpretação de sua própria 

atividade, ou seja, é fundamental avaliar a própria prática e modificar atitudes, num exame 

constante das próprias experiências. 

Nesse sentido, Rodrigues e Mendes Sobrinho (2006) destacam que repensar o papel 

do docente para a articulação de práticas pedagógicas que atendam as novas funções impostas 

pela educação é um aspecto relevante. 

 

5 Considerações Finais 

A experiência de formação docente para a EIP, tendo o curso como estratégia, foi 

fundamental para refletir sobre a prática docente, desenvolver e ampliar conceitos e planejar 

iniciativas de EIP dentro das possibilidades existentes no cenário de atuação.  

O curso possui grande relevância para a formação dos profissionais de saúde, numa 

perspectiva de contribuir para formar efetivamente para o SUS e para a integralidade do 

cuidado à pessoa.  

Apesar dos desafios relacionados à EIP na realidade brasileira, percebeu-se, a partir 

das discussões e interação em grupos tutoriais, que muitos avanços já ocorreram e que o 

desenvolvimento docente, para atuar de forma efetiva nestes cenários, se configura como 

aspecto fundamental.  

A disponibilidade e interesse de docentes e gestores são pontos que merecem 

destaque, visando discussões e avanços importantes para implementar a EIP à nível nacional.  

Assim, ressalta-se a importância do curso para a formação docente, considerando seu 

potencial para contribuir com mudanças efetivas nos cenários da formação em saúde no país. 
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