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RESUMO 

FREIRE FILHO, José Rodrigues. Educação e práticas interprofissionais no 
Programa Mais Médicos: implicações na formação e no trabalho em saúde do 
contexto brasileiro. 2018. 201fl. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  
 
A Estratégia Saúde da Família (ESF), desde a sua criação, enfrenta dificuldades de 
expansão relacionada à escassez e à distribuição desigual do médico, que, por 
consequência, traz graves comprometimentos quanto ao seu grau de resolubilidade. 
Como forma de enfrentar essa situação, em 2013 foi criado o Programa Mais Médicos 
(PMM), que se caracteriza como política de provimento e de educação na saúde, no 
qual a Educação Interprofissional (EIP) aparece como uma importante abordagem 
para a mobilização de mudanças das práticas profissionais e do modelo assistencial. 
Esta pesquisa pretendeu explorar a tese de que o PMM apresenta potencial 
desencadeador de mudanças no modelo de educação das profissões da saúde no 
Brasil para a adoção de estratégias educacionais ancoradas nos pressupostos da EIP. 
Para tanto, realizou-se um estudo exploratório, desenvolvido por meio de análise 
documental e pesquisa de campo. A pesquisa documental teve por objetos de estudo 
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação em medicina de 
2001 e de 2014 e de nove projetos políticos pedagógicos (PPP) dos cursos de 
Especialização em Saúde da Família ofertados no âmbito do PMM. A pesquisa de 
campo foi operacionalizada no estado de Minas Gerais, por entrevistas em 
profundidade, grupos focais e aplicação da Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas 
à Colaboração Interprofissional (EJARCI), com médicos integrantes do eixo do 
provimento emergencial do PMM, tutores, supervisores e profissionais das equipes de 
Atenção Básica as quais os médicos do PMM estão vinculados. Os resultados 
demonstram que a explicitação da EIP nas novas DCN é um avanço para a sua 
incorporação no cenário brasileiro. Quanto aos PPP, embora não se evidenciem neles 
propostas pedagógicas sistematizadas com base nos fundamentos teórico-
conceituais e metodológicos da EIP, eles se mostraram potentes para a adoção dessa 
abordagem. A aplicação da EJARCI demonstrou que não há diferenças estatísticas 
quanto à atitude profissional em relação à colaboração interprofissional em 
decorrência do perfil do médico/equipe - brasileiro, intercambista ou cubano, mas 
maiores pontuações foram obtidas pelos enfermeiros e médicos estrangeiros. As 
entrevistas e grupos focais revelaram que elementos centrais da EIP se enunciam nos 
ciclos formativos do PMM, como a promoção do conhecimento sobre o papel de cada 
profissão, a interdependência, o compartilhamento de experiências no cotidiano do 
trabalho, a resolução de conflitos e a centralidade do cuidado no usuário. Apreendeu-
se que há o reconhecimento de que a política de provimento médico possibilitou a 
reversão de cenários de saúde, nos quais as equipes de ESF, incompletas pela 
ausência desse profissional, estavam consideravelmente limitadas para promover 
atenção integral às populações por meio da colaboração profissional. É possível 
afirmar que o PMM se qualifica como uma oportunidade pujante para o 
desenvolvimento de competências colaborativas e para a adoção de práticas 
pedagógicas alicerçadas na EIP, especialmente porque sua proposta se assenta na 
lógica da educação permanente e integração ensino-serviço, pilares estruturantes do 
SUS.  
Palavras-chave: Educação Interprofissional. Trabalho em equipe. Estratégia Saúde 
da Família.   



  

ABSTRACT 

FREIRE FILHO, José Rodrigues. Education and interprofessional practices in the 
‘More Doctors’ (Mais Médicos) Program: implications for training and health 
work in the Brazilian context. 2018. 201fl. Doctorate Thesis - Faculty of Medicine, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.   
 
Since its inception, The Family Health Strategy (Estratégia Saúde da Família - ESF) 
has faced difficulties of expansion related to scarcity and unequal distribution of 
physicians, which consequently brings serious compromises to its degree of solvability. 
As a way of coping with this situation, the ‘More Doctors’ Program (Programa Mais 
Médicos - PMM) was created in 2013, which is characterized as a policy of health 
provision and education and in which Interprofessional Education (IPE) appears as an 
important approach for mobilizing changes in professional practices and the care 
model. This research aimed to explore the thesis that the PMM presents a potential 
trigger for changes in the education model of health professions in Brazil, based on an 
adoption of educational strategies anchored in the assumptions of IPE. Regarding this, 
an exploratory study was carried out through documentary analysis and field research. 
The documentary research had the National Curricular Guidelines (DCN) of the 
undergraduate medical courses of 2001 and 2014 as its object of study, and nine 
political pedagogical projects (PPP) of Specialization courses in Family Health offered 
in the domain of the PMM. Field research was carried out in the state of Minas Gerais 
by in-depth interviews, focus groups and application of the Jefferson Scale of Attitudes 
Related to Interprofessional Collaboration (JeffSATIC), with physicians who are 
members of the PMM emergency provision, tutors, supervisors and professionals of 
the Primary Care teams that PMM physicians are linked to. The results demonstrate 
that the IPE explicit in the new DCN is an advance for its incorporation into the Brazilian 
scenario. Although systematized pedagogical proposals based on the theoretical-
conceptual and methodological foundations of IPE are not evident in the PPPs, they 
have proven to be potent in adopting this approach. Application of the JeffSATIC 
showed that there are no statistical differences regarding the professional attitude 
towards interprofessional collaboration due to the profile of the doctor/team (Brazilian, 
foreign exchange or Cuban), but higher scores were obtained by foreign nurses and 
doctors. The interviews and focus groups revealed that central elements of IPE are set 
out in the PMM formative cycles, such as promoting knowledge about the role of each 
profession, interdependence, sharing experiences in daily work, conflict resolution and 
centrality of care for the user. It was noted that there is recognition that the health care 
policy enabled the reversal of health scenarios, in which FHS teams (incomplete due 
to the absence of this professional) were considerably limited to promote 
comprehensive care to the population through professional collaboration. It is possible 
to affirm that the PMM qualifies as a thriving opportunity for developing collaborative 
skills and for adopting pedagogical practices based on IPE, especially since its 
proposal is based on the logic of permanent education and teaching-service 
integration, which are structuring pillars of the Brazilian Public Healthcare System 
(SUS). 
 
Keywords: Interprofessional Education. Teamwork. Family Health Strategy. 
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APRESENTAÇÃO 

Tenho um pensamento estratégico. Em sua acepção e, nesta ocasião, este 

termo está associado a pensar o novo para traduzi-lo em ações que, de fato, 

possam beneficiar o ser humano. A estratégia, então, seria a inovação, o diferente, o 

desacomodar, o afetar, o acreditar e o fazer acontecer. E assim é delineada minha 

personalidade. 

Sou farmacêutico de formação, e um fanático em buscar estratégias para 

melhorar a saúde da população. Nesta condição, me sinto pertencente a todas as 

profissões da área da saúde. Isso me inquieta e me impulsiona a estudar cada vez 

mais. E, nesta incessante busca, já alcancei importantes espaços.  

Para este estudo, a minha passagem pelos Ministérios da Saúde e da 

Educação do Brasil, no período de 2014 a 2017, influenciou o meu interesse em 

discutir um tema que, para mim, faz-se cada vez mais necessário: recursos 

humanos em saúde, sobretudo no que se refere à educação das profissões da área. 

Sim, esta pesquisa é genuinamente de caráter educacional, com produção de 

evidências e implicações em mudanças na conformação do modelo de trabalho em 

saúde.  

De modo singular, estudar o Programa Mais Médicos com enfoque na 

Educação Interprofissional em Saúde (EIP) consistiu em um dos maiores desafios 

em minha trajetória de pesquisador. Isto porque, não obstante às críticas e 

polêmicas que lhe envolvem, o referido programa apresenta reconhecido valor 

público, em cujo âmbito a EIP encontra terreno fértil para ser implementada no País. 

Essa conjectura dá ânimo para investir e avançar em estudos nesta abordagem. 

O amadurecimento e aprofundamento em experiências no tema da EIP se 

tornaram mais efetivos quando fui aprovado para a função de consultor nacional na 

área de educação na saúde da Organização Pan-Americana de Saúde/Organização 

Mundial de Saúde, no ano de 2017, ocasião que ratificou que eu estava no caminho 

certo. E, em paralelo a esta seleção de consultor nacional OPAS/Brasil, optei por 

seguir mais adiante e assumir a função de consultor internacional no escritório 

regional da OPAS, na cidade de Washington, EUA, para atuar no tema específico da 

EIP. 

Conquistas? Não há dúvidas. O desacomodar e o esforço para alcançar os 

objetivos previstos são chaves para as realizações. E esta é mais uma conquista. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A singularidade da política pública de saúde brasileira, na forma como foi 

concebida e se estruturando ao longo dos anos, se caracteriza como 

excepcionalidade no contexto das reformas mundiais da saúde, sobretudo em um 

país com vasta dimensão territorial e complexidade epidemiológica, demográfica e 

social (1). 

Impulsionada pela sociedade civil, e não por governos e partidos políticos, a 

reforma do setor saúde no Brasil ganha notoriedade por ter sido desencadeada em 

uma conjuntura simultânea ao processo de democratização que ocorreu na década 

de 1980, o que possibilitou o desenvolvimento de um sistema de saúde dinâmico e 

complexo, ancorado no princípio de que a saúde é direito do cidadão e dever do 

Estado. O resultado foi a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

ano de 1990, organizado de maneira descentralizada, com comando político e 

financiamento em cada nível de governo, e em rede integrada, propiciando 

condições históricas para a efetivação de ações ao enfrentamento dos 

determinantes sociais de saúde, redução da pobreza e das desigualdades 

socioeconômicas regionais (1,2). 

O SUS coloca a saúde pública no centro do debate da política e da 

sociedade, sendo destaque no cenário internacional e cujos avanços se relacionam 

aos cuidados voltados para a Atenção Primária à Saúde (APS), aos investimentos 

em recursos humanos, às ações com enfoque na ciência e tecnologia e à maior 

participação social com crescente consciência pública do direito à saúde.  

A respeito dos recursos humanos, o SUS se operacionaliza a partir de 

composições de natureza multiprofissional, favorecendo sobremaneira o 

desenvolvimento do trabalho em equipe. Na APS, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) foi assumida como modelo de reorientação da lógica de atenção à saúde a 

partir do fortalecimento da Atenção Básica brasileira e do desenvolvimento do 

trabalho em equipe, minimamente composta pelo médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS) (3). 

No entanto, a ESF, desde a sua criação, enfrenta dificuldades de expansão 

relacionada à escassez e à distribuição desigual do médico, especialmente em 

territórios de grande vulnerabilidade social, que, por consequência, traz graves 
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comprometimentos quanto ao grau de resolubilidade desse nível de atenção, 

considerado porta de entrada preferencial do SUS (4,5).  

Como forma de enfrentar essa situação, no ano de 2013, foi criado o 

Programa Mais Médicos (PMM) que compreende um conjunto de ações que se 

propõe responder à insuficiência de médicos na Atenção Básica, como também à 

carência da capacidade do Brasil de formar médicos para as necessidades 

presentes e futuras do sistema público de saúde (6). Os pilares do programa estão 

estruturados em medidas de curto, médio e longo prazo, relacionadas ao provimento 

emergencial de médicos para a ESF de regiões desassistidas e afetadas por 

diversos fatores sociais; à ampliação da oferta de vagas para a graduação em 

medicina e de residência médica em locais onde há carência de profissionais; e à 

reformulação do currículo médico e reestruturação física das unidades básicas de 

saúde. 

O eixo do PMM que trata do provimento emergencial (Projeto Mais Médicos 

para o Brasil - PMMB) é um componente estratégico para garantir de forma célere o 

médico na Atenção Básica. Com esse objetivo, em dois anos de programa foram 

incluídos mais de 18 mil médicos brasileiros e intercambistas em equipes 

multiprofissionais de ESF, garantindo assistência a 63 milhões de brasileiros (4). 

Para além da conformação numérica das equipes e expansão da Atenção 

Básica, espera-se que o contexto promovido pelo PMMB desencadeie repercussões 

positivas na dinâmica do processo de trabalho e no atendimento às necessidades da 

população. Isto porque, com a equipe completa, há possibilidades de se estabelecer 

respostas colaborativas mais efetivas, viabilizadas pelo trabalho interprofissional, 

melhorando, assim, a qualidade do cuidado ao usuário. 

Além do preenchimento de postos de trabalho, o PMMB apresenta em seu 

escopo componentes educacionais que visam promover o aperfeiçoamento de 

médicos na Atenção Básica, por meio de ações pedagógicas alicerçadas na 

integração ensino-serviço, com a oferta de cursos de especialização, de 

aperfeiçoamento e de extensão acadêmica. 

Em que pese à importância dos outros eixos do programa, cabe destacar que 

o eixo pertinente à formação propõe a reorientação da educação médica, a qual 

obrigatoriamente deve ser atendida pelas escolas de medicina brasileiras, bem como 

traz alterações na lógica de expansão de vagas. Esta nova proposta reformula o 

currículo a partir de novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 
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graduação em medicina, com o objetivo de adequar o ensino médico aos novos 

desafios da educação contemporânea, colocando o aluno como protagonista da 

relação ensino-aprendizagem e redirecionando as atividades de formação prática, a 

partir do fortalecimento da integração ensino, serviço e comunidade (4,6). Mais 

ainda, a mudança na formação médica deve considerar o desenvolvimento de 

competências comuns, específicas e colaborativas, no entendimento de que 

competência é a capacidade de mobilizar e combinar atributos cognitivos, 

psicomotores e afetivos, para solucionar com pertinência, responsabilidade e 

eficácia inúmeras situações da prática profissional (7).  

As ações em torno da educação médica, previstas pelo PMM, acontecem 

tanto em nível de graduação e pós-graduação, como nas ações relacionadas aos 

itinerários formativos presentes no eixo do provimento emergencial (8). Esses são 

espaços importantes para investir esforços na formação de novas bases para o 

trabalho médico e o desenvolvimento de práticas profissionais colaborativas, uma 

vez que, no âmbito do PMMB, as ações educativas ocorrem no cotidiano do 

trabalho, com a presença do médico junto aos demais profissionais da equipe de 

Atenção Básica, na condição de profissional-educando (9).  

Com os esforços de mudança da lógica da educação médica, por meio do 

PMM, importantes conflitos precisam ser enfrentados como forma de fortalecer a 

produção dos serviços de saúde na Atenção Básica, dentre eles a necessidade de 

formar profissionais mais aptos ao trabalho em equipe, na medida em que a lógica 

da ESF, como modelo para reorientação dos serviços da APS brasileira, é o 

enfrentamento dos problemas de saúde pela equipe profissional, de forma eficiente, 

eficaz e resolutiva. 

Posto isso, no tocante ao eixo do provimento emergencial do PMM, além da 

medida de curto prazo, cuja finalidade principal é diminuir a carência de médicos nas 

regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área 

da saúde, há também ações de caráter eminentemente educativas disponibilizadas 

aos médicos do projeto. Tais ações são estruturadas em ciclos formativos, 

organizadas por eixos e apoiadas por ferramentas de aprendizagem.  

No primeiro ciclo oferta-se o Curso de Especialização em Saúde da Família, 

com a finalidade de aproximar o profissional aos princípios e diretrizes do SUS, da 

Atenção Básica e da realidade do território; e as atividades de supervisão, realizadas 

por um profissional médico vinculado a uma instituição de ensino superior, para dar 
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suporte ao médico participante no desenvolvimento de competências necessárias 

para as ações da Atenção Básica (8).  

A supervisão se dá por meio de visitas periódicas in loco e acompanhamento 

longitudinal, que consiste em atividade de supervisão específica que possa ser 

mediada e acompanhada por meio de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) – e-mail, telefone ou web conferência, mediante registro. Tal atividade pode 

ser a proposição de uma discussão de caso clínico por escrito; relato de um 

processo de trabalho específico; encaminhamento de soluções para alguma 

pendência anterior registrada pelo supervisor; atividade de aprimoramento clínico; 

descrição de uma ação em saúde específica no território ou outro aspecto que o 

supervisor considere relevante e pertinente para aquele contexto. O supervisor 

também promove encontros de supervisão locorregional, sendo esse um dispositivo 

de educação permanente, que se caracteriza pelo encontro presencial dos atores 

participantes do PMMB de uma determinada região (9).  

O segundo ciclo formativo, que também inclui atividades de supervisão, se 

desenvolve por meio de atividades de aperfeiçoamento e extensão acadêmica, 

programadas de acordo com as necessidades dos médicos participantes do projeto 

(9).  

Nesse cenário, em que se revela a natureza educacional do processo de 

provisão emergencial de médicos na Atenção Básica brasileira, a Educação 

Interprofissional (EIP) aparece como uma importante estratégia para a mobilização 

de mudanças das práticas profissionais e do modelo assistencial (10). Isto porque 

esta abordagem educacional apresenta sólidos elementos que visam preparar o 

profissional para a colaboração profissional, na produção do cuidado frente às 

exigências de um novo modelo de atenção à saúde capaz de oferecer respostas 

adequadas às necessidades de saúde da população (11,12), e que, para tanto, a 

atuação uniprofissional, isolada e fragmentada se mostra incompatível (13,14). 

No Brasil, experiências que utilizam a EIP ainda são incipientes, bem como 

são recentes os debates em torno do tema (12,14,15), que passou a ter maior 

notoriedade no meio científico a partir do ano de 2010, haja vista duas publicações 

apontarem a EIP como elemento de uma necessária reforma no modelo de 

formação profissional em saúde (16). Apesar disso, evidências já demonstram a 

magnitude da intervenção da EIP, que apresenta a capacidade de melhorar a 
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qualidade da atenção à saúde a partir do desenvolvimento de competências 

profissionais para o efetivo trabalho em equipe (17). 

A EIP, em sua concepção, sustenta a proposta que visa promover a interação 

entre estudantes e/ou profissionais das mais diversas áreas da saúde, para que 

aprendam de modo compartilhado sobre o trabalho em conjunto e sobre as 

especificidades de cada profissão para o aprimoramento da colaboração e da 

qualidade do cuidado (10,12).  

O aperfeiçoamento de médicos no âmbito do PMMB, que utiliza os serviços da 

Atenção Básica como recurso pedagógico para a formação, representa uma 

oportunidade para aplicação das bases metodológicas da EIP, por meio do 

desenvolvimento de competências voltadas para as práticas colaborativas no 

cotidiano do trabalho em saúde. Isso, pois, os fundamentos dessa abordagem 

educacional coadunam-se com os princípios do SUS de integralidade, equidade, 

universalidade e participação, apresentando, ainda, relação recíproca e de mútua 

influência entre a atenção e a educação na saúde, com interface entre o sistema de 

saúde e o educacional (4,12).  

Nesse sentido, a EIP se configura como um potente meio de formação em 

saúde para superar a assimetria entre as diferentes profissões, e como uma aposta 

para transformar o vigente modelo biomédico de atenção à saúde, cujo agente 

principal é o profissional médico, para uma perspectiva sócio-histórico-cultural, com 

foco na integralidade do cuidado e na equipe de saúde (18).  

No conjunto de medidas instituído pelo PMM, a frente relacionada à formação 

médica também apresenta subsídios para utilização da abordagem da EIP no 

processo formativo do exercício profissional do futuro médico, tanto no âmbito da 

graduação, como da pós-graduação. Há explicitas intenções nas propositivas do 

programa, como nas DCN dos cursos de graduação em medicina, que favorecem a 

aplicação de abordagens formativas com ênfase no compartilhamento de saberes e 

na integração entre as diversas categorias profissionais em uma concepção ampliada 

de saúde e articulada com o SUS (18,19). 

Como possibilidade de apoiar o crescente reconhecimento da complexidade e 

abrangência das necessidades de saúde, a EIP traz uma proposta de formação em 

saúde que, incorporada às políticas de promoção de processos de mudanças na 

educação dos profissionais de saúde, como o PMM, pode promover transformações 

na realidade brasileira.  
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Para aprofundar a investigação sobre a temática da EIP no Brasil e as 

implicações ocorridas a partir do PMM, alguns questionamentos parecem cabíveis: 

Qual a interface entre as novas DCN para os cursos de graduação em medicina com 

as prerrogativas da EIP, para que se promova o desenvolvimento de competências 

para a atuação do médico direcionada para o efetivo trabalho em equipe? Há 

diferenças de atitudes em relação à colaboração interprofissional de profissionais 

componentes de equipes de ESF participantes do PMM? O conjunto de ações 

formativas previstas no eixo do provimento emergencial do PMM se alinham aos 

marcos teóricos e metodológicos da EIP para promoção de mudanças nas práticas 

profissionais em direção ao desenvolvimento da colaboração interprofissional em 

saúde? 

Esta investigação foi delineada assumindo tais perguntas como norteadoras. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral  

Analisar as propostas e as ações pedagógicas desenvolvidas no âmbito do 

PMM, a partir dos referenciais teóricos e metodológicos da Educação Interprofissional 

e das práticas colaborativas em saúde. 

1.1.2 Específicos 

a) Identificar nas recentes Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Medicina, instituídas a partir do PMM, princípios da EIP 

enquanto dispositivo para a reorientação da formação médica no Brasil; 

b) Analisar os projetos políticos pedagógicos (PPP) dos Cursos de Especialização 

em Saúde da Família ofertados aos participantes do eixo do provimento 

emergencial do PMM, na perspectiva dos elementos teóricos e metodológicas 

da EIP;  

c) Comparar as atitudes em relação à colaboração interprofissional de 

profissionais de saúde componentes de equipes de Saúde da Família 

participantes do eixo do provimento emergencial do PMM; 

d) Identificar nas ações formativas do eixo do provimento emergencial do PMM 

aspectos que se apoiam em pressupostos teóricos e metodológicos da EIP, na 

perspectiva dos participantes do programa. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O Brasil apresenta uma trajetória de esforços na formulação de políticas 

públicas de saúde orientadas para as necessidades dos usuários (20). Nessa 

direção é instituído o PMM, que se apresenta como um importante conjunto de 

ações para o enfrentamento das dificuldades de organização da Atenção Básica no 

Brasil. Propõe resolver a carência de médicos de uma forma sustentável, capaz de 

assegurar o aumento de vagas a médio e longo prazo, além de investir na mudança 

da lógica de formação, em um claro compromisso de não apenas aumentar a 

quantidade, mas principalmente de elevar a qualidade da atenção oferecida no 

sistema público de saúde brasileiro (13). 

O PMM, configurado como parte de uma política pública de educação e 

saúde, apresenta características que demonstram o comprometimento do Estado 

brasileiro com a melhoria da qualidade da atenção à saúde, sustentado por 

elementos que buscam compreender que a melhoria da qualidade da atenção 

perpassa pela mudança na formação em saúde. Trata-se de estratégia inovadora no 

cenário nacional, para reformular a formação médica e qualificar a Atenção Básica, 

sobretudo nas regiões de maior carência de provimento médico, sendo composta 

por um amplo repertório de medidas que apresentam consonância com os pilares 

básicos do SUS (8).  

O programa apresenta potencial desencadeador de mudanças no modelo de 

educação das profissões da saúde no Brasil, passando de uma formação 

uniprofissional, que atualmente ainda vigora no Brasil, para uma nova configuração 

em que se considera a contribuição de outros profissionais da área da saúde para a 

produção do cuidado. Considera, então, a interprofissionalidade como forma de 

superar o modelo biomédico, cujo foco se dá na assistência à doença, nas 

especialidades médicas e no hospital, para um modelo centrado no território e nas 

necessidades de saúde do usuário (21). 

Sendo assim, a agenda do PMM oportuniza a adoção de estratégias 

educacionais para melhorar a interação entre os profissionais de saúde, tendo como 

base ideal a abordagem ancorada nos pressupostos da EIP, o que poderá produzir 

implicações na reorientação do modelo de atenção e da força de trabalho em saúde, 

com contribuições para o fortalecimento do sistema de saúde e da melhoria dos 

resultados (11). 
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Pelo exposto, esse estudo se justifica pela necessidade de apresentar a 

proposta da EIP, na sua perspectiva teórica e metodológica, como estratégia 

potencial a ser adotada nas frentes do PMM. Espera-se fornecer fundamentação e 

sistematização de ordem científica sobre a EIP e as práticas colaborativas, enquanto 

necessidade de se ampliar a compreensão do tema, seus conceitos, teorias e 

repercussões sobre as práticas de saúde (12,14). 

Trata-se de estudo inédito que implicará contribuições para a literatura em 

torno da educação das profissões da saúde, apontando as lacunas nessa direção, e 

para o trabalho em saúde que poderá se beneficiar dos princípios desse estilo 

educacional para o fortalecimento das práticas colaborativas, e, por conseguinte, 

para a qualidade da atenção e cuidado em saúde. 

Estudos indicam que a EIP permite alcançar uma prática colaborativa mais 

eficaz, otimizando os serviços de saúde e fortalecendo os sistemas de saúde na 

melhoria dos resultados. Paciente atendido por uma equipe interprofissional 

apresenta maior índice de satisfação, recebendo melhores cuidados e, 

consequentemente, melhores resultados, aspectos que vem ao encontro das 

prerrogativas do PMM (22). 

Portanto, essa investigação poderá contribuir para o aperfeiçoamento das 

políticas de orientação da formação em saúde, oferecendo aos gestores aportes 

analíticos da implementação dos elementos da EIP para possíveis ajustes no que diz 

respeito à qualificação das ações de formação e sua implicação na atenção à saúde, 

tendo-se como foco central o usuário do SUS. 
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2 MAIS MÉDICOS: A GÊNESE DO PROGRAMA E AS IMPLICAÇÕES NA 

POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA 

 

Os sistemas públicos universais de saúde, para cumprir os seus princípios, 

precisa contar, dentre outros elementos, com recursos humanos suficientes em 

quantidade e qualidade, pois sem uma força de trabalho robusta é impossível atingir 

cobertura universal, contexto esse que é reforçado pela máxima: “não há saúde sem 

trabalhadores de saúde”. Para tanto, diante das atuais mudanças dos padrões de 

saúde, é requerida uma força de trabalho, em número satisfatório, mais afinada com 

as necessidades sociais e compatível com a organização dos serviços de saúde (23).  

Em se tratando do Brasil, país que apresenta um sistema público de saúde 

orientado pela universalidade do acesso e pela integralidade do cuidado, torna-se 

imperioso explorar a realidade dos recursos humanos em saúde para uma melhor 

compreensão das mais recentes políticas públicas brasileiras quanto aos aspectos do 

provimento e fixação de profissionais de saúde. 

Para atender às prerrogativas do sistema nacional de saúde brasileiro, é 

comprovado que a escassez e má distribuição de profissionais na saúde pública, em 

especial de profissionais médicos constitui-se fator agravante. Estudos apontam que, 

quando comparado aos demais países com configurações de saúde semelhantes, o 

Brasil apresenta uma razão de médicos muito menor do que a necessidade da 

população e do SUS, sobretudo em áreas remotas, de difícil acesso e de elevada 

vulnerabilidade social. Tal contexto traz graves prejuízos para a consolidação do 

sistema de saúde, que apresenta a Atenção Básica como porta de entrada prioritária 

da rede de serviços, estruturada a partir de equipes de ESF (14,24). 

No âmbito da ESF, um fator limitador para sua expansão é a incompatibilidade 

entre o perfil profissional e as demandas do sistema de saúde que, no caso do médico, 

se caracteriza pela baixa quantidade de médicos com formação em Medicina Geral 

de Família e Comunidade (MGFC). Pode-se, portanto, confirmar que este cenário é 

um óbice para a consolidação da saúde pública nacional, não obstante aos esforços 

empreendidos com a finalidade de superá-lo (15,25).  

Cabe destacar que na trajetória do SUS várias iniciativas foram adotadas com 

a finalidade de solucionar a questão da carência de médicos em áreas vulneráveis, 
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mas que não desencadearam respostas efetivas para atender a demanda dos 

territórios para ocupação dos vazios assistenciais do profissional médico. Entre as 

primeiras ações citam-se o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS - 1976), o Programa de Interiorização do Sistema Único de 

Saúde (PISUS - 1993), e o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS 

– 2001), sendo todas insuficientes para resolver o problema (6). 

Entre as ações mais recentes inclui-se a Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 

2010, que determina vantagens a médicos que se formaram com apoio do Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), como abatimento de 

percentual do saldo devedor para os profissionais integrantes de equipes da ESF de 

áreas carentes ou com dificuldades de retenção do médico, conforme indicação do 

Ministério da Saúde (6).  

Posteriormente, no ano de 2011, houve o lançamento do Programa de 

Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB), cuja finalidade principal 

foi estimular e valorizar o profissional de saúde com atuação no âmbito da Atenção 

Básica e da ESF, entre eles o médico, em áreas de maior carência de força de 

trabalho em saúde. Entre as medidas do programa, destaca-se o oferecimento de 

propostas formativas para o aprimoramento da prática profissional, utilização de 

tecnologias de informação e comunicação nos moldes do Telessaúde, pontuação 

complementar em concursos de residência médica e bolsas de estudos. Nesse 

mesmo ano, dado o diagnóstico da insuficiência de médicos na Atenção Básica e da 

dificuldade de contratação desse profissional, a reformulação da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) incluiu a flexibilização da carga horária de médicos da ESF 

(6).   

Face aos resultados iniciais incipientes das medidas anteriormente citadas e 

da conjuntura política nacional, o movimento de reivindicações em todo o País, em 

especial a presença de médicos nos serviços de saúde, fez com que a pauta fosse 

retomada na agenda governamental e estratégias de enfrentamento fossem 

adotadas (14). Reinvindicações essas ancoradas em pesquisas, como a do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que, no ano de 2011 divulgou que 58,1% 

da população entendeu que o maior problema de saúde pública no País era a falta 

de médicos (6,26). 

Nessa conjuntura, em 2012, a Frente Nacional dos Prefeitos realizou o evento 

“Cadê o médico?”, conduzido pelos prefeitos eleitos nas eleições municipais de 
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2012, que pressionou o governo federal para tomar medidas para enfrentamento do 

problema da escassez de médicos por meio da contratação de médicos estrangeiros 

(26). 

O enfrentamento da carência de médicos para universalizar o acesso da 

população aos serviços de saúde se intensificou a partir dos reflexos dos anseios da 

população brasileira, com as manifestações de junho de 2013, em que se clamava 

por mais médicos e mais saúde (6,26). A conquista decorrente da atuação de forças 

sociais e da maior aproximação entre os interesses do Estado e da sociedade, em 

uma arena política decisória, se consolidou na formulação da Medida Provisória nº 

621, de 08 de julho de 2013, que instituiu o PMM, posteriormente convertida na Lei 

nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 (8). 

Em um período de disputas e conflitos sociais intensos, o PMM, inicialmente, 

veio para dar resposta à “voz das ruas” – ampliação do acesso social aos serviços 

públicos de saúde –, que o tornou prioridade na agenda governamental sob a égide 

de atender uma demanda histórica por mais médicos nas unidades de Atenção 

Básica do País, por meio de um conjunto de medidas que visam melhorar a 

qualidade e a capacidade de atendimento do SUS (4,27,28). 

Com três frentes estratégicas, o PMM prevê mais vagas e novos cursos de 

medicina baseados nas novas DCN, investimentos na construção de unidades 

básicas de saúde (UBS) e o provimento emergencial de médicos brasileiros e 

estrangeiros em áreas onde há carência desses profissionais. Este último pilar é o 

que tem recebido maior visibilidade pública e o que mais suscita controvérsias e 

polêmicas (15,26). 

 

2.1 PROVIMENTO EMERGENCIAL 

Denominado de Projeto Mais Médicos para o Brasil, o eixo visa prover 

profissionais médicos para a atuação na Atenção Básica por meio de recrutamento 

regido por editais publicados pelo Ministério da Saúde, para a adesão de municípios 

e médicos, mediante a assinatura de um termo de compromisso entre as partes. São 

considerados elegíveis médicos brasileiros ou estrangeiros com registro no Brasil 

conferido por um Conselho Regional de Medicina (CRM) ou formados no exterior e 

sem registro no Brasil, sendo prioridade os médicos de nacionalidade brasileira com 

formação no País (8).  
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O projeto determina que os profissionais devam atuar por um período de três 

anos no território em que for alocado, período que poderá ser estendido por mais 

três anos. Para os médicos intercambistas estrangeiros inscritos, o visto temporário 

de aperfeiçoamento do profissional foi prorrogado para mais três anos, de acordo 

com a Medida Provisória nº 723, de 29 de abril de 2016 (29).  

Com o provimento emergencial, em 2015 computava-se 18.240 médicos 

atuando em 4.058 municípios brasileiros e 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI), sendo a maioria estrangeiros provenientes de mais de 45 países, 

com formação acadêmica diversa. Do conjunto de médicos participantes, mais de 

80% são de nacionalidade cubana, com atuação no projeto por meio de cooperação 

técnica entre o Ministério da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) (30). Como resultado imediato do projeto se pode citar a ampliação 

do acesso à saúde, que beneficiou 63 milhões de brasileiros (4,18).  

O gráfico abaixo representa a distribuição de médicos do eixo do provimento 

emergencial do PMM por unidades da federação, o que expressa alinhamento com a 

prerrogativa do programa, levar médicos em locais de maior carência, levando em 

consideração a população do território. 

 

Gráfico 1 - Distribuição de médicos do eixo do provimento emergencial do PMM, em 
atuação, por estados da federação. Brasil, 2016. 

 

 

Fonte: SGTES/MS, 2016 

 

Antes do PMMB, os estados do Acre, Amapá, Maranhão, Pará e Piauí 

possuíam menos de um médico para cada 1.000 habitantes; e 700 municípios que 
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não dispunham de nenhum médico na Atenção Básica, passaram a contar com o 

profissional para realização de cuidados primários em saúde (4).  

Os médicos participantes ao ingressarem no projeto incorporam-se a um 

processo de formação complementar no nível pós-graduação, extensão e 

aperfeiçoamento, com propostas metodológicas voltadas para temas que aprimoram 

a prática da MGFC, com ênfase na integração ensino e serviço, que visa qualificá-

los com os conhecimentos essenciais e necessários à atuação nos municípios a que 

serão destinados (15,26). Além disso, recebem uma bolsa de formação custeada 

pelo Ministério da Saúde (8), órgão que define os espaços prioritários de atuação 

dos médicos participantes do projeto. 

Para determinação das prioridades, consideram-se as áreas com percentual 

elevado de população em extrema pobreza, baixo índice de desenvolvimento 

humano ou regiões muito pobres; semiárido e região amazônica; áreas com 

população indígena e quilombola; e locais com grande dificuldade de atrair e fixar 

profissionais (8). As ações dos médicos nesses territórios visam fortalecer e expandir 

a capacidade de intervenção e resolução dos problemas por meio da atuação 

conjunta com os demais profissionais que compõem a equipe de Atenção Básica, 

cenário com potencialidade para o desenvolvimento de processos educativos na 

lógica da Educação Permanente em Saúde (EPS). 

A EPS é entendida como um processo educativo que coloca o cotidiano do 

trabalho em saúde como meio para a formação dos profissionais, a partir da 

utilização de processos pedagógicos formais e da dinamicidade da micropolítica das 

práticas dos serviços de saúde, que se revela como pujante espaço pedagógico 

(31).  

A estrutura pedagógica das ações educacionais do PMMB está distribuída em 

dois ciclos formativos, operacionalizados em ambiente virtual de aprendizagem e/ou 

em atividades presenciais. O primeiro ciclo é composto de curso de especialização 

com ênfase na Atenção Básica, conduzido por uma instituição de ensino superior 

integrante da Universidade Aberta do SUS (UNASUS), e atividades realizadas pelos 

supervisores no território. Para os médicos intercambistas há, inicialmente, um 

módulo de acolhimento e avaliação para apresentação da política nacional de saúde 

e familiarização com o idioma. Somente após aprovação nesse módulo será 

permitido o ingresso no primeiro ciclo (4,9). 

O segundo ciclo objetiva efetivamente aprofundar o conhecimento do médico 
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em temas relevantes relacionados à Atenção Básica. Integram este eixo as 

atividades de supervisão acadêmica e de aperfeiçoamento e extensão (32). 

Ambos os ciclos contam com a figura do médico supervisor e do médico tutor. 

O supervisor é responsável pela supervisão contínua e permanente do médico 

participante do PMMB e o tutor é um docente responsável pela orientação 

acadêmica e pelo planejamento das atividades do supervisor. Ambos estão 

vinculados a uma instituição de ensino superior, que recebe a denominação de 

instituição supervisora (32). Tais atores desempenham a função de supervisão 

acadêmica, que visa o fortalecimento da EPS, da integração ensino-serviço, da 

Atenção Básica, da formação de profissionais nas redes de atenção à saúde e da 

articulação com os outros eixos educacionais do projeto (9). 

Nesse processo de supervisão, as atividades que deverão ser realizadas são: 

supervisão clínica individual por meio de realização de visita mensal no espaço de 

atuação do médico, avaliação das condições de estrutura das unidades de saúde 

onde atua o médico participante, averiguação dos aspectos gerenciais e 

administrativos do processo de trabalho relacionado à equipe, comunidade e gestão 

(32).  

Ademais, como parte das atividades do supervisor, prevê-se a realização de 

reuniões coletivas, sendo o público alvo constituído por participantes do projeto. Tais 

reuniões, intituladas de encontros locorregionais, visam reunir o coletivo de médicos 

que atuam em localidades próximas, supervisionados pela mesma instituição, para 

troca de experiências, bem como para o compartilhamento de conhecimentos 

científicos e técnicos pertinentes ao trabalho na APS (9,32).  

Cabe ressaltar que além dos dois ciclos formativos com as atividades 

educacionais previstas, as coordenações do PMMB poderão estruturar outros ciclos 

conforme necessidade educacional dos médicos participantes. Para isso, um 

conjunto de ferramentas de aprendizagem institucional na modalidade a distância 

está disponível para o desenvolvimento das práticas educacionais durante a atuação 

no território, para apoiar a qualificação dos médicos participantes do PMMB, como o 

Programa Telessaúde Brasil Redes; o Portal Saúde Baseada em Evidências; os 

Protocolos Clínicos da Atenção Básica; a Comunidade de Práticas; e o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem do SUS (AVASUS) (9). 

Diante da apresentação do processo de estruturação das ações do PMMB, 

destaca-se que, para além do seu foco principal de prover médicos, tal frente do 
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PMM se consubstancia em mudanças estruturais voltadas para um novo perfil do 

profissional médico e, consequentemente, das demais categorias profissionais que 

compõem as equipes da Atenção Básica. Isto porque a vertente formativa 

fundamentada nos pressupostos pedagógicos da EPS, delineia-se pela valorização 

de experiências que visam enfatizar o aprendizado que ocorre na micropolítica do 

trabalho vivo em saúde, a partir das rodas de conversa como instrumentos 

pedagógicos (32).  

Embora o eixo do provimento emergencial seja considerado por alguns 

autores como uma falsa premissa de que trazer mais médicos resolverá o problema 

de saúde da população, com propostas desconectadas de evidências científicas 

relevantes, reconhece-se que a medida promoveu benefícios imediatos a milhões de 

brasileiros, ampliando o acesso e garantindo direitos à saúde e aproximando a 

universidade do SUS. Mais ainda, resultados preliminares já apontam para a 

melhoria da satisfação dos usuários e da integralidade do cuidado (6,15,18,27,33). 

Cabe destacar, ainda, que a iniciativa apresenta consonância com 

experiências internacionais, como a da Austrália, que tem a mesma proporção de 

médicos por habitantes que o Brasil e uma grande área de escassez desse 

profissional, e que, por isso, aplica políticas de provimento e de fixação de 

profissionais de saúde semelhantes, apresentando resultados satisfatórios a curto 

prazo (13,34). Logo, parece que o programa, em especial este eixo, está 

fundamentado em robustas evidências científicas de impacto sobre as condições de 

saúde da população (30). 

Outras medidas mais sólidas e de longo prazo também estão previstas no 

PMM, com a finalidade de promover mudanças no paradigma de formação da 

profissão médica no Brasil. 

 

2.2 FORMAÇÃO MÉDICA 

 
Esse eixo do PMM é tido como o mais estruturante e com expectativas mais 

promissoras em médio e longo prazo quando comparado aos dois outros eixos, pois 

objetiva promover processos de mudanças na educação médica.  

O PMM também apresenta em seu escopo o estímulo a mudanças profundas 

em todas as escolas médicas do País, públicas e privadas, como ampliação e 

abertura de novas vagas em medicina, a partir de uma nova lógica, regulada e 

planejada pelo Estado, com parâmetros definidos em função da necessidade social 
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da oferta da formação, que correlacionam a proporção de habitantes por médicos e 

ofertas de vagas em cursos de medicina nos locais com vazios assistenciais (6). 

Nesse sentido, os novos cursos de medicina, a partir do PMM, foram e serão 

criados com o objetivo de priorizar os municípios e regiões com maior necessidade 

de médicos e com baixa oferta formativa, com prioridade para as cidades com índice 

de médicos por mil habitantes menor que 2,7; localizadas a pelo menos 75 

quilômetros de qualquer curso de medicina existente; que não sejam capitais de 

estado; e que ainda não tenham curso de graduação em medicina. Não obstante, 

precisam apresentar mais de 50 mil habitantes, e estar localizadas em região com 

estrutura e equipamentos públicos de saúde que cumpram os requisitos de 

suficiência definidos pelos Ministérios da Saúde e Educação (4). 

O processo estratégico de interiorização dos cursos visa possibilitar que os 

estudantes se formem nos territórios onde vivem, sendo, portanto, mais um estímulo 

para que o exercício da profissão do médico também se dê próximo à sua 

comunidade, na ideia de reforçar a capacidade de fixação do futuro profissional à 

região de formação e, consequentemente, aumentar a proporção de médicos por mil 

habitantes que, antes do PMM, era de 1,8, com diferenças de distribuição pelo 

território nacional (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Proporção de médicos por 1.000 habitantes por Unidade da Federação. Brasil, 
2012 

 
Fonte: Brasil, 2015 (4) 
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Não há referência validada1 para o estabelecimento da proporção ideal de 

médicos por habitantes, por isso o PMM adotou como parâmetro a referida, sendo a 

mesma proporção de 2,7 médicos por 1.000 habitantes apresentado pelo Reino 

Unido no ano de 2012, que também apresenta o sistema de saúde de caráter 

universal orientado pela Atenção Básica (14). Considerando tal parâmetro como 

referência, apenas os estados do Rio de Janeiro e o Distrito Federal se encontravam 

no limiar almejado.  

Antes do PMM, contabilizava-se 380 mil médicos no Brasil e 17.931 vagas em 

cursos de graduação em medicina. Dados esses valores, no intento de se alcançar o 

parâmetro estabelecido como meta, o Governo Federal assumiu como projeção, 

com o PMM, alcançar 600 mil médicos até o ano de 2026 e, para isso, adotou como 

uma das medidas a abertura de 11.400 novas vagas de medicina.  

Até o ano de 2016 já haviam sido abertas 3.807 vagas em instituições 

privadas e 2.100 vagas em instituições públicas federais, total correspondente a 

mais de 50% da meta prevista (Figura 1). 

 
Figura 1 - Mapa de distribuição nacional de autorização de novas vagas de medicina, por 
unidade da federação, a partir do Programa Mais Médicos. Brasil, 2016. 

 

 
Fonte: SGTES/MS, 2016 

                                                
1 Também se adotou como referência publicação da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que aponta a recomendação ideal de 2,7 médicos por mil 
habitantes para os países com sistemas universais de saúde (OECD. Health at a Glance 2013: OECD 
Indicators, OECD Publishing, Paris; 2013). 
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A análise do mapa permite certificar que apenas nos estados do Amazonas e 

do Espírito Santo não foram abertas novas vagas de graduação em medicina. Outro 

aspecto identificado é que os estados da região Sudeste e Sul apresentam o maior 

número de novas vagas novas, embora não apresentem as piores proporções de 

médicos por mil habitantes, circunstância que parece estar em contradição com as 

prerrogativas do programa. Deve-se levar em conta, no entanto, que há diferenças 

importantes de distribuição de médicos nesses estados, com maior concentração 

nas capitais e dificuldade de atração para o interior (4).  

De acordo com os editais já publicados pelo MEC, estão previstas a abertura 

de 4.347 vagas em instituições privadas, em 61 municípios, e 1.598 em instituições 

federais (Figura 2).  

 

Figura 2 - Mapa de distribuição nacional de previsão de autorização de novas vagas, por 
unidade da federação, a partir do Programa Mais Médicos. Brasil, 2016 

 

 

Fonte: SGTES/MS, 2016 
 
 

O aprimoramento da formação médica, por meio da ampliação da oferta de 

vagas para a graduação em medicina, constitui, de certo modo, uma medida que 
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elevará a quantidade de médicos no território nacional. Contudo, há críticas sobre o 

processo utilizado, que se relacionam, por exemplo, com o critério de priorização de 

escolas privadas e a insuficiência de estrutura dos locais onde serão formados os 

futuros médicos (35,36).  

Outra ação de destaque desta frente, que corresponde à qualificação da 

formação médica brasileira, é a exigência de que os cursos de medicina façam a 

adequação de seus currículos às novas DCN, definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), com ampla participação do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e 

instituídas pela Resolução MEC/CNE nº 03, de 20 de junho de 2014. A sua 

implantação será objeto de avaliação e auditoria do MEC, conforme prevê a Lei do 

Mais Médicos. Um aspecto novo, visto que a utilização das DCN anteriores era de 

autonomia das instituições de ensino (6). 

Com o objetivo de “atualizar a nova formação médica aos renovados desafios 

da educação contemporânea, de modo que a formação do médico seja voltada às 

reais necessidades de saúde da população e do sistema de saúde”, as DCN da 

graduação em medicina representam um avanço para a formação de médicos para a 

construção do papel social da profissão (19,26).  

Esse aspecto reforça a tendência do Brasil em acompanhar as mudanças 

globais da atual reforma médica que vem ocorrendo, com mecanismos inovadores 

no modo de formar o médico, ancorados no desenvolvimento de competências para 

superar os desafios dos sistemas de saúde locais (6). Assim, o novo currículo 

médico prevê ampliação da carga horária de estágio nos serviços de saúde, 

aproximando o estudante de medicina à realidade do trabalho em saúde e 

permitindo maior integração ensino-serviço e interação com estudantes e 

profissionais de saúde de outras categorias na perspectiva das práticas 

interprofissionais (12,35). 

A promulgação das DCN enfatiza o currículo como prática social, colocando 

como centralidade do processo orientador das práticas de ensino-aprendizagem o 

princípio ético-político de ter o SUS como ordenador da formação médica (19).  

As novas DCN também apontam para os desafios da aproximação e 

articulação da universidade com os serviços de saúde, bem como a concretização 

de novos cenários de aprendizagem, priorizando os espaços da Atenção Básica e os 

serviços de urgência e emergência, nos quais se deve cumprir, por meio de 

estágios, 30% do total da carga horária do curso. Nessa perspectiva, será 
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imprescindível a construção de estratégias inovadoras no âmbito da universidade 

que possibilitem o envolvimento de todos os atores para a reconstrução do novo 

currículo médico (19,37). 

As diretrizes para reorientação do currículo médico brasileiro incorporam 

processos pedagógicos baseados no sistema de saúde, evidenciando que o PMM, 

em seu eixo da formação médica, além da meta de abertura de dezenas de novos 

cursos de medicina, apresenta o poder indutor de Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Saúde (CTIS). Nessa concepção, o setor saúde passará a ser o lócus 

privilegiado para as práticas de ensinar e aprender, exigindo da diversidade de 

novas e intensas culturas institucionais que repensarão o currículo tendo como 

marco político e conceitual o SUS como ordenador da formação, assumindo 

competências comuns para todas as profissões da saúde e com potencialidades 

para o desenvolvimento de competências colaborativas, em um novo modelo 

curricular com expectativas de superação de grades curriculares (10,19).    

Com a finalidade de aprimorar as práticas de ensino-aprendizagem voltadas 

para o cotidiano do trabalho em saúde, o PMM também prevê mecanismos que 

estabelecem a contratualização dos serviços de saúde como recursos pedagógicos 

para a formação médica e para as demais profissões da área da saúde em uma 

perspectiva que visa reorganizar o acesso do ensino superior aos estabelecimentos 

de saúde. Trata-se dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 

(COAPES), que se encontra em fase de implementação, cujo objetivo é estabelecer 

compromisso solidário entre a rede de serviços de saúde e as instituições de ensino 

para favorecer a formação dos estudantes, e como contrapartida melhorar os 

indicadores de saúde do território, ofertar ações de EPS para os profissionais da 

rede em uma clara finalidade de consolidar a formação mais atrelada à realidade 

(38).  

No conjunto de medidas do PMM, constata-se uma complexidade de 

processos de mudanças que visam interferir sobre os aspectos quantitativos e 

qualitativos da educação médica brasileira. As propostas delineadas em métodos 

empregados em países com sistemas públicos universais de saúde inscrevem 

elementos que buscam promover impactos positivos no que tange à 

compatibilização dos currículos com as DCN, também concentram esforços para a 

garantia da universalidade, da integralidade e sustentabilidade do SUS, tendo o 

Estado como regulador do processo (13,26,35). 
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2.3 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 

 
Além de contemplar ações relacionadas ao provimento emergencial e à 

melhoria da formação, o PMM, como uma ampla política que busca melhorar a 

qualidade da atenção à saúde, também incorpora, em seu escopo, intervenções que 

visam investir na infraestrutura dos serviços básicos de saúde.  

A ausência de infraestrutura mínima para assistência humanística é uma das 

críticas realizadas por uma parcela mais conservadora da sociedade, que utiliza 

dessa justificativa para argumentar que um dos problemas mais estruturais do 

sistema público de saúde se deva a essa questão e não à carência de profissionais 

para atendimento, como médicos. Nesse sentido, o PMM observa esse aspecto e 

prevê a melhoria das condições de infraestrutura da Atenção Básica, determinando o 

prazo de cinco anos para que as UBS tenham qualidade de equipamento e estrutura 

física para servirem como campos de prática para a formação médica (6,33).  

O Governo Federal, quando da publicação da Lei do Mais Médicos, já 

dispunha do Programa de Requalificação das UBS (Requalifica UBS), criado em 

2011, cujo objetivo é melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e 

modernizar e qualificar o atendimento à população. Para sua operacionalização, são 

repassados recursos financeiros aos municípios para a construção, reforma e/ou 

ampliação dos espaços físicos e informatização com investimentos de equipamentos 

de informática, implantação de Telessaúde e conexão com banda larga (4).  

Com o lançamento do PMM, o orçamento para financiamento da infraestrutura 

triplicou, passando para 4,9 bilhões de reais, destinados a mais de 23 mil obras em 

aproximadamente cinco mil municípios brasileiros, o que demonstra que o programa, 

a partir do PMM, representa o maior investimento em infraestrutura em Atenção 

Básica realizado no País (4). 

Outro aspecto de destaque desta frente está relacionado com a melhoria da 

qualidade dos espaços físicos das UBS. Com o PMM, áreas físicas das UBS 

passaram a ter um padrão ampliado, de 300m2 a 600m2, com a distribuição de salas 

padronizadas e equipadas, o que confere avanços na capacidade de oferta de 

serviços, com ambiência mais adequada para os profissionais viabilizarem o direito à 

saúde, bem como para o processo de ensino-aprendizagem para o aprimoramento 

da formação dos estudantes da área da saúde (4).  
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O PMM, enquanto um conjunto de ações que almeja impactar positivamente o 

processo de provisão e formação médica e a infraestrutura das unidades de saúde, 

apresenta características que possibilitam avaliá-lo como potencial cadeia de valor 

público, que se assenta em elementos que realçam a sua experiência inédita nas 

Américas, que visa, sobretudo, ser exemplo para o fortalecimento dos sistemas de 

saúde baseados na APS (30). 

Os resultados desta política certamente serão verificados em longo prazo. 

Porém, tendências positivas já se destacam e parecem confirmar o valor social e 

público do programa nas mais diversas áreas, como: na redução das desigualdades 

em saúde; na satisfação e aceitação da população em relação aos profissionais 

estrangeiros; na melhoria das condições de saúde da população beneficiária; na 

qualidade da APS e na efetividade clínica; no fortalecimento do sistema de saúde e 

do modelo de atenção centrado nas pessoas; na mudança do paradigma de 

formação dos médicos; e na sustentabilidade da intervenção (30). 

Não obstante à escassez de estudos sobre o impacto e avaliação do PMM, os 

já publicados conferem aspectos positivos da iniciativa que se relacionam, 

sobretudo, aos processos de trabalho na Atenção Básica e ao aprimoramento da 

gestão municipal. Como exemplo: pesquisa recente comprova os efeitos positivos do 

PMM no processo de integração do profissional médico participante para as ações 

de ampliação da capacidade de diagnóstico de problemas no território, bem como 

demonstra as influências sobre a reorganização dos serviços com ênfase no 

trabalho em equipe. Tais proposições se aproximam das práticas interprofissionais 

em saúde por meio da adoção de medidas colaborativas entre os profissionais, o 

que se configura em um modelo de atenção capaz de englobar as mais diferentes 

demandas (26). 

Por outro lado, há publicações que caracterizam o programa como 

emergencial e complementar, destacando que investimentos em recursos humanos 

por si só podem não ser suficientes para alcançar resultados satisfatórios para a 

melhoria da saúde pública. Para tanto, são necessários mais investimentos em 

infraestrutura e em políticas públicas de saúde efetivas e consistentes, sendo o 

programa uma proposta meramente eleitoreira (18,33,34). 

Constata-se que as bases estruturais do PMM também passam por uma 

profunda e complexa discussão em torno do embate ideológico que se inscreve no 

contexto político e social do País, que traz na pauta a contaminação político-
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partidária como prioridade, relegando a segundo plano a análise do potencial do 

PMM em suas mais diversas áreas.  

É inegável que movimentos de transformação estão sendo produzidos na 

Atenção Básica brasileira, sobretudo na micropolítica do cotidiano do cuidado em 

saúde, como no ineditismo do encontro do médico com a comunidade, na 

reformulação de nova proposta de formação da profissão médica mais atrelada às 

necessidades do sistema de saúde, no aumento de escolas médicas e na 

reestruturação dos espaços físicos de cuidados primários à saúde. Diante do 

dinamismo conferido ao processo, torna-se imperativa a realização de estudos que 

forneçam mais evidências sobre esta iniciativa na política de saúde brasileira. 
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3 EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL ENQUANTO ABORDAGEM PARA 

MELHORAR A PRÁTICA COLABORATIVA E A QUALIDADE DA ATENÇÃO À 

SAÚDE 

 

A complexidade e a natureza multifacetada da saúde exigem profundas 

mudanças no modo de produção de seus serviços, para que se possa garantir a 

oferta de atenção integral e segura, sobretudo no contexto marcado pela transição 

epidemiológica, em que se acentua o envelhecimento populacional e o aumento de 

doenças crônicas não transmissíveis (12,39,40).  

Diante do reconhecimento das múltiplas dimensões de saúde e doença, que 

resulta em maior demanda por cuidados em saúde mais eficazes, medidas para 

superação dos problemas relacionados à coordenação e à colaboração entre os 

diferentes profissionais de saúde e os serviços prestados são tidas como prioridades 

para o fortalecimento dos sistemas de saúde, já que uma força de trabalho em 

saúde integrada e disposta a atuar conjuntamente está diretamente associada à 

melhoria da assistência em saúde (40,41).  

As transformações nos padrões de atenção à saúde exigiram, portanto, um 

novo perfil profissional e uma força de trabalho em saúde mais integrada, o que 

desencadeou reflexões sobre os modelos de formação dos profissionais de saúde e 

as estratégias capazes de preparar o profissional para a prática colaborativa (42). 

O debate sobre a necessidade do fortalecimento das práticas colaborativas 

em saúde ganhou destaque com um recente chamado da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), cuja finalidade foi sensibilizar os formuladores de políticas de saúde e 

educação para a importância da colaboração entre os profissionais. A publicação 

objetivou promover ampla divulgação de estratégias de formação em saúde voltadas 

para o efetivo trabalho interprofissional e colaborativo entre as diversas profissões 

da área da saúde (41,43).  

Para atender as atuais exigências requeridas pelos sistemas de saúde, a EIP 

se apresenta como estratégia de formação robusta, e que tem sido apontada como 

abordagem relevante no cenário da educação das profissões da saúde, por 

apresentar resultados promissores na formação de profissionais mais aptos ao 

efetivo trabalho em equipe, com importantes repercussões na melhoria da qualidade 

da atenção à saúde. Nas últimas três décadas foi reconhecida pelas políticas de 

saúde, assumindo o posto de vanguarda em muitas pesquisas de caráter 
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internacional (41,43,44).  

A EIP tem elementos que a coloca como uma potente estratégia capaz de 

estabelecer relação de mutua influência entre a educação e as necessidades da 

atenção à saúde, aproximando o sistema de saúde e educacional.  

A literatura apresenta importantes evidências de seu papel no enfrentamento 

de problemas do modelo de atenção e da força de trabalho em saúde. Consolida-se 

enquanto abordagem educacional, com atributos que fortalece os sistemas de 

saúde, na medida em que utiliza de metodologias de aprendizagem para 

desenvolver competências profissionais relacionadas à comunicação e interação 

profissional, o que justifica a sua magnitude perante o processo de reorientação da 

educação das profissões da saúde (42,45,46). 

Uma série de conceitos sobre EIP são apontados pela literatura, com 

semelhanças em seus aspectos centrais. Contudo, há certa confusão polissêmica 

que coloca a EIP como sinônimo de alguns outros termos, e que são, na verdade, 

meios propulsores para o alcance da interprofissionalidade, tais como a 

interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a 

multiprofissionalidade.  

Em linhas gerais, a EIP pode ser definida como um meio de formação em 

saúde para o trabalho em equipe, para prover a colaboração entre as profissões de 

diferentes áreas, cujo objetivo é melhorar a resposta dos serviços de saúde e a 

qualidade do cuidado. Consiste em intervenções em que os membros de mais de 

uma profissão de saúde aprendem em conjunto de forma interativa, por meio de 

atividades que envolvem duas ou mais profissões que aprendem com, para e sobre 

cada uma delas (41,44,46).   

Com potencial para transformar as práticas em saúde, a EIP direciona a 

formação em saúde para o trabalho em equipe, na medida em que apresenta bases 

teóricas e metodológicas para o desenvolvimento de competências interprofissionais 

para o enfrentamento coletivo das necessidades sociais e de saúde. Ela carrega, em 

sua concepção, alguns atributos que visam preparar o indivíduo para a colaboração, 

promover o estímulo para atuação em grupo e melhorar a produção dos serviços de 

saúde.  

O debate sobre a EIP ainda é recente, sendo sua proposta complementar aos 

objetivos da educação uniprofissional e multiprofissional, mas com características 

estruturantes que visam superar a tendência histórica dos profissionais atuarem 
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isoladamente. Como oportunidade profícua, a EIP desponta como tendência na área 

da formação dos profissionais de saúde, o que justifica intensificar sua utilização, 

conhecer mais sobre sua proposta e priorizar investimentos, já que a realidade do 

trabalho em saúde, em sua maior parte, ainda permanece marcada pela competição 

e fragmentação das relações profissionais (41). 

Desde o início de sua utilização, a teoria sobre a EIP foi considerada incipiente 

e aplicada de maneira implícita, e não foi bem recebida por parte de alguns 

educadores que apresentavam resistência em utilizá-la. Esta atitude pode ter 

fundamento nas raízes histórico-sociais do corporativismo profissional, marcado pelas 

assimetrias existentes entre as diversas profissões que compõem o campo da saúde. 

Outros métodos de aprendizado mascaravam os seus reais valores e papéis, pois 

eram utilizados como se fossem EIP (41,45).   

Ao longo dos anos, a utilização da teoria da interprofissionalidade apresenta 

avanços, devido ter conquistada uma base sólida com capacidade para gerar e 

comprovar resultados sobre as práticas profissionais, o que passou a ganhar 

reconhecimento por educadores, profissionais, pesquisadores e formuladores das 

políticas de saúde e educação (41).  

A abrangência da EIP é um dos fatores que reforça o crescimento de sua 

aplicação, direcionada tanto para a graduação das diferentes profissões de saúde 

como para o aperfeiçoamento de profissionais componentes dos serviços de saúde. 

Alguns autores trazem essa mesma abordagem com outra nomenclatura, sendo a EIP 

aplicável na qualificação e na pós-qualificação, em referência ao período da 

graduação e da pós-graduação, respectivamente (19,41,44).  

Os benefícios da EIP, como proposta de formação para reorientação das 

profissões da saúde, confirmam que essa abordagem eleva a prontidão dos 

estudantes para a atuação colaborativa, reduz as posturas estereotipadas e hostis 

entre as profissões, promove o desenvolvimento de competências colaborativas, 

oferece conhecimentos e habilidades de comunicação para o trabalho em equipe, com 

influências na prática organizacional e na resolução dos problemas dos pacientes 

(19,41,46)Erro! Indicador não definido.. 

Para colocar a EIP em prática, alguns importantes desafios precisam ser 

superados nos níveis educacionais, organizacionais e profissionais, como: maior 

investimento em qualificação docente; desenvolvimento de lideranças com 

capacidade para condução da abordagem; oferta de suporte organizacional com o 
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compromisso da gestão educacional e da política institucional para apoio da sua 

implementação; constituição de programas educacionais e currículos que a incluem; 

financiamento adequado para execução da proposta; e, acima de tudo, o 

reconhecimento de que esse estilo de formação direciona para o trabalho 

colaborativo, que demonstra ser mais efetivo no atendimento da complexidade da 

atenção à saúde (41,44,45).  

No contexto brasileiro, a EIP apresenta características que possibilitam 

reconhecê-la como uma abordagem que garante aderência e alinhamento às 

políticas de saúde e de criação do SUS, que tiveram seus princípios conquistados no 

processo da reforma sanitária, com incorporação de importantes desafios, como a 

reorientação do modelo de atenção à saúde, o que repercutiu em mudanças na 

forma de atuação profissional (42,44).  

Desse modo, o SUS e seus usuários exigem um novo modelo de organização 

da saúde, bem como outras formas de produzir cuidado, o que deve ser 

acompanhado por um processo de formação dos profissionais de saúde coerente 

com as necessidades requeridas (47).  

Ao considerar que a educação tradicional e as práticas uniprofissionais não 

oferecem subsídios para a operacionalização dos princípios adotados pelo SUS (59, 

62), a EIP ganha força, pois apresenta capacidade para inverter a lógica da 

educação verticalizada e tradicionalmente estabelecida, favorece aprendizado em 

grupo sobre o trabalho em conjunto e específico, oportuniza avanços para a 

consolidação dos processos de equipes de saúde, por meio da efetiva colaboração 

entre os profissionais, e prioriza métodos de aprendizagem que favorece a interação 

e o compartilhamento de saberes e práticas (42,47).  

Por todos esses aspectos, a EIP começa a se fazer presente em importantes 

bases legais da educação na saúde no âmbito da graduação na realidade brasileira. 

As recentes DCN do curso de medicina, publicadas no ano de 2014, apresentam 

aspectos que possibilitam abordar processos de ensino-aprendizagem sobre o 

trabalho em equipe, com o desenvolvimento de competências voltadas para a 

integração e interprofissionalidade (19,48).  

Nos últimos anos são reconhecidos importantes avanços na formação em 

saúde do Brasil, sobretudo nas iniciativas relacionadas à superação do modelo 

biomédico e individual, que utilizam os pressupostos da EIP. As experiências de 

destaques aparecem no Programa UNI - Uma Nova Iniciativa na Educação dos 
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Profissionais do Setor de Saúde, da década de 1990, que propôs uma mudança de 

paradigma na educação desses profissionais a partir, principalmente, da crítica ao 

modelo flexneriano de formação médica em uma perspectiva interdisciplinar e 

multidisciplinar, com abordagens que se aproximam da EIP (49).  

A publicação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), no ano de 2004, representou um marco para a EIP no Brasil, pois 

contemplou aspectos que viabilizaram a integração entre profissionais, 

universidades, gestores e controle social em um amplo processo educativo tendo 

como pano de fundo o cotidiano do trabalho em saúde e as suas potencialidades 

para o desenvolvimento da interprofissionalidade (49). 

O Fórum Nacional da Educação das Profissões da Área da Saúde (FNEPAS), 

criado no ano de 2004, é uma instância constituída por uma rede de associações 

profissionais da área da saúde, cujo objetivo é discutir sobre temas para a 

contribuição na construção de cenários institucionais às mudanças na formação em 

saúde. Também se utiliza da proposta da EIP para desenvolvimento de suas ações 

(49,50). 

Outras políticas de saúde começam a pensar a interprofissionalidade como 

um dos eixos de mudança da lógica da formação em saúde, como o Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), criado pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação, no ano de 2008 (51). 

O PET-Saúde trouxe como proposta para as instituições de ensino 

participantes o desenvolvimento de ações de interação e comunicação entre os 

diferentes cursos de graduação na área da saúde, por meio da inserção dos 

estudantes nos serviços de saúde, o que possibilitou a experiência do trabalho 

coletivo com ênfase na integração ensino-serviço. Houve reconhecimento de que o 

programa trouxe avanços para o debate da EIP no País, porém os resultados 

demonstraram que as instituições de ensino necessitam de maior suporte para dar 

sustentabilidade às ações desenvolvidas nessa perspectiva e, que ocorra a 

legitimação do ensino interprofissional nas políticas de reorientação da formação em 

saúde (44,50).  

A trajetória de experiências com enfoque na EIP aparece nos currículos de 

instituições de ensino brasileiras, sendo a maior parte delas voltadas aos processos 

de integração ensino-serviço-comunidade, em articulação com a Atenção Básica. As 

universidades e escolas dos estados do Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do 
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Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal são exemplos 

que adotaram iniciativas inovadoras em seus processos educacionais relacionadas à 

EIP, o que demonstra o esforço brasileiro em fortalecer o ensino baseado na 

interprofissionalidade (50). 

Embora o cenário da educação em saúde no Brasil expresse um espaço fértil 

para aplicação da proposta da EIP, tanto na graduação como na pós-graduação, as 

experiências de ensino, em sua maior parte, avançaram em propostas que utilizaram 

como base conceitual e metodológica a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade 

(46).  

De modo geral, com relação às estratégias da EIP, no País, houve maior 

avanço do trabalho em equipe e da prática interprofissional no cotidiano dos serviços 

de saúde, embora a utilização dessa abordagem no ensino na saúde ainda seja 

incipiente. O conjunto de experiências mapeado demonstraram certa superficialidade 

e frágil suporte teórico com ênfase na EIP, circunstância que impulsiona para a 

necessidade de elaborar estratégias para apoiar os processos de implementação da 

EIP, como de se estabelecer uma rede colaborativa de educação e prática 

interprofissional, discussão que avança no cenário brasileiro (45,49,52). 

A compreensão de que a EIP opera na interface entre os sistemas de saúde e 

educação e que o processo histórico da política pública de saúde do Brasil favorece 

o desenvolvimento da educação e das práticas interprofissionais são aspectos que 

sustentam o valor para sua implementação, cuja finalidade é prover profissionais de 

saúde com habilidades e conhecimentos necessários para trabalhar efetivamente 

com outros profissionais e aumentar a qualidade da atenção à saúde (41,46,53). 

A despeito disso, recomendações relacionadas à revisão de base de 

evidências da EIP para melhor compreensão de experiências sobre essa abordagem 

em uma perspectiva contextual, e o entendimento da sua natureza, a partir da teoria 

das ciências sociais, são aspectos que favorecerão a implementação da EIP no 

Brasil, que apenas recentemente aderiu a esse estilo de formação de profissionais 

de saúde, mas que possui iniciativas potentes e em curso para o seu 

desenvolvimento e consolidação (41,53,54).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de estudo de natureza aplicada, exploratório, com delineamento de 

pesquisa de campo e documental, que conjugou métodos de abordagem qualitativa 

e quantitativa.  

A pesquisa exploratória se caracteriza por permitir explorar um tema em 

específico com mais obstinação, ampliando os conhecimentos e levantando 

possíveis problemas de pesquisa em torno do objeto de estudo. Proporciona, assim, 

maior familiaridade com o problema, o que o torna mais explícito e viabiliza o 

aprimoramento de ideias ou o esclarecimento de impressões. Características que se 

aproximam do objeto dessa pesquisa (55,56). 

A utilização de métodos que combinam elementos qualitativos e quantitativos 

é tendência crescente nas pesquisas, pois favorece a amplitude na obtenção de 

resultados, sobretudo naquelas com enfoque no campo da educação (57).  

Os elementos característicos da abordagem quantitativa demonstram 

potencialidades na medida em que favorecem a mensuração mais acurada dos 

dados, com a capacidade de conduzir comparações e demonstrar, de forma mais 

clara, possíveis associações. A abordagem qualitativa, por sua vez, traz um 

relevante benefício por conseguir captar informações mais detalhadas da 

experiência humana, como crenças, emoções e comportamentos, e permite 

interpretar as relações e estruturas sociais, possibilitando obter significados 

concretos dos atos (58). 

Nesse sentido, para a condução dessa pesquisa, as questões 

supramencionadas justificam a escolha e decisão para utilização de métodos que 

combinam procedimentos qualitativos e quantitativos, supondo-se que, para o 

alcance dos resultados previstos, a junção de métodos para coleta e interpretação 

de dados poderá garantir um melhor entendimento do problema do estudo. 

 

4.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

A pesquisa documental foi empreendida em duas etapas, conforme objetos de 

análise.  
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4.2.1 Análise das DCN dos cursos de graduação em medicina 

Na primeira etapa da investigação documental os objetos de análise foram as 

DCN de 2001 e de 2014 para os cursos de graduação em medicina, acessadas e 

capturadas no site oficial do MEC, em janeiro de 2016.  

A coleta das informações se deu com o auxílio de uma matriz de análise, 

cujas variáveis exploradas foram: o desenvolvimento docente para a EIP, as 

competências profissionais para o trabalho em equipe, a estrutura curricular, as 

metodologias de ensino e a avaliação do aluno. 

A análise dos dados foi fundamentada pela análise de conteúdo temática, 

proposta por Bardin (59), que preconiza três etapas a serem percorridas: pré-

análise; exploração; e interpretação e inferência. 

Na pré-análise foram desenvolvidos os processos de organização do material 

que incluiu a leitura flutuante, cujo objetivo foi gerar impressões iniciais acerca do 

material a ser analisado; e constituição do corpus de análise.  

Na etapa de exploração do material, os recortes de texto relevantes para o 

estudo foram agrupados por similaridades, segundo critérios semânticos, nos eixos 

de análise previamente elaborados, conforme variáveis constantes na matriz. 

E, na fase de inferência e interpretação, as informações foram condensadas e 

destacadas, possibilitando interpretações e análise crítica quanto às fortalezas e 

potencialidades para implementação da EIP no âmbito da graduação em medicina. 

 

4.2.2 Análise dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de Especialização 

em Saúde da Família 

No segundo momento da pesquisa documental constituíram-se objetos de 

análise os nove projetos políticos pedagógicos (PPP) dos cursos de Especialização 

em Saúde da Família ofertados no âmbito do PMM, cujas instituições proponentes 

são a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA; a 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; a Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA; a Universidade Federal do Ceará – UFC; a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ; a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – 

UFMS; a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC; e a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 
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Os PPP foram disponibilizados pela Secretaria Executiva do Sistema 

UNASUS, após solicitação realizada pelo pesquisador ao Ministério da Saúde, em 

maio de 2017. 

A apreciação exploratória dos PPP teve por objetivo responder às questões 

propostas por Barr (60), que subsidiaram a construção de uma matriz analítica 

(Quadro 1). Tais questionamentos direcionam a construção e avaliação de contextos 

educacionais e revelam seu potencial para a promoção de mudanças na lógica da 

educação e do trabalho em saúde.  

 
Quadro 1 - Matriz orientadora da análise dos projetos pedagógicos na perspectiva da 
Educação Interprofissional. Brasil, 2017 

 
Categorias Subcategorias Unidades de sentido 

Abordagens 
metodológicas 

reflexivas 

1 - Uso de metodologias 
reflexivas 
2 - Foco no ensino pelo 
trabalho na atenção 
3 - Integração ensino serviço 
comunidade 

Aprendizagem misturada; 
Ensino à distância; 
Aprendizagem baseada em 
problemas; 
Situações-problemas; 
Problematização; 
Formação por competências; 
Educação no trabalho; 
Troca de conhecimentos. 

Desenvolvimento 
de competências 

especificas, 
comuns e 

colaborativas 

1 - Formação dos núcleos 
profissionais 
2 – Temas comuns ao 
trabalhador de saúde 
3 – Formação para o trabalho 
em equipe 

Respeitos as especificidades das 
profissões; 
Atuação na equipe de saúde da 
família; 
Alinhamento aos problemas 
complexos de saúde; 
Interdisciplinaridade; 
Atenção integral; 
Políticas públicas; 
Responsabilidade compartilhada; 
Ações multiprofissionais; 
Trabalho colaborativo; 

Avaliação para 
fortalecimento do 
processo ensino-

aprendizagem 

1 – Avaliação processual 
Avaliação diagnóstica; 
Avaliação formativa; 
Avaliação somativa. 

Fonte: Adaptado de Barr (60), elaborado a partir das fases para Análise Temática Categorial 
de Bardin. 

 

A exploração documental foi fundamentada no método de análise de 

conteúdo descrito por Bardin (59). Inicialmente foi empreendida leitura de todos os 

documentos para familiarização do conteúdo e para composição do corpus analítico. 

Na sequência, os extratos textuais relevantes foram destacados e agrupados tendo 

por referência as variáveis temáticas dispostas na matriz analítica. Finalmente, os 

dados foram resumidos para uma interpretação crítica à luz dos pressupostos 

teóricos e metodológicos da EIP.   



60 Material e Métodos _______________________________________________________  

 

4.3 PESQUISA DE CAMPO 

 
A pesquisa de campo foi desenvolvida em Minas Gerais, no território sob 

atuação de quatro das cinco instituições supervisoras do PMMB no estado: Região 

Central - Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH); Norte - 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes); Vale do Jequitinhonha - 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); e Triângulo 

Mineiro - Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

Essas instituições, em conjunto com a Universidade Federal de São João Del-

Rei (UFSJ), são responsáveis pela supervisão de aproximadamente 7,5% (n=1.316) 

do total de médicos do PMMB, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 - Número de municípios, médicos/equipes da Estratégia Saúde da Família, 
supervisores e tutores por instituições supervisoras do Projeto Mais Médicos para o Brasil no 
estado de Minas Gerais. Brasil, 2016 
 

Instituições supervisoras Médicos Supervisores Tutores 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 60 11 2 

Universidade Federal de São João del-Rei 868 113 12 

Universidade Estadual de Montes Claros 153 23 3 

Universidade Federal de Uberlândia 106 13 2 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri 

129 20 2 

Total 1.316 180 21 
Fonte: Dados extraídos do SIG EBSERH, 2016  

 

Considerando o tamanho do território, optou-se por selecionar um conjunto de 

municípios para o desenvolvimento deste estudo, quais sejam: Belo Horizonte, 

Montes Claros e Uberlândia, sob supervisão da SMSA-BH, Unimontes e UFU, 

respectivamente; e Diamantina e Couto Magalhães, sob supervisão da UFVJM. 

A escolha desses municípios se deu em razão de fazer parte do território de 

atuação do pesquisador, no período de coleta de dados. 

 

4.3.1 População e amostra 

 

A população da pesquisa de campo foi constituída pelos médicos integrantes 

do PMMB do estado de MG, os tutores, os supervisores e os profissionais das 

equipes de Atenção Básica, as quais os médicos participantes do projeto estão 

vinculados.  
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Para determinação da amostra representativa do território, intentou-se incluir 

três equipes da ESF por instituição supervisora, a saber: uma equipe com 

integrantes do PMMB de perfil brasileiro, isto é, médicos de nacionalidade e 

formação brasileiras; uma equipe com integrantes do PMMB com perfil 

intercambista; e uma equipe com integrantes do PMMB com médicos advindos da 

cooperação estabelecida entre a OPAS e Cuba.  

Para fins de seleção dos envolvidos na pesquisa foram, foram adotados os 

seguintes critérios de inclusão: (a) para os médicos: ser vinculado ao PMM pelo 

eixo do provimento emergencial e ter realizado o 1º ciclo formativo do projeto (Curso 

de Especialização em Saúde da Família); (b) para os profissionais: ser profissional 

da saúde que atua diretamente com o médico do PMM, preferencialmente, mas não 

exclusivamente, componente da equipe mínima de ESF (enfermeiro, técnico/auxiliar 

de enfermagem e agente comunitário de saúde), com tempo mínimo de atuação na 

ESF de um ano; (c) para os tutores e supervisores: estar vinculado a uma das 

instituições supervisoras escolhidas por este estudo há, no mínimo, um ano.  

O tempo mínimo de um ano para a atuação dos profissionais, tutores e 

supervisores foi determinado por se acreditar que esse tempo seja suficiente para 

conhecer e se apropriar do cotidiano do trabalho em equipe na ESF. 

Os critérios de exclusão delimitados foram: encontrar-se ausente, 

impossibilitado, em férias, licença ou afastado de suas funções durante o período da 

coleta de dados; e a recusa em participar de uma ou mais etapas da coleta de 

dados. A amostra final totalizou 82 sujeitos, como exposto na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Distribuição dos sujeitos de pesquisa segundo campo de estudo. Minas Gerais, 
2016 

Sujeitos 

UFU Unimontes SMSA-BH UFVJM 

Total 
Uberlândia 

Montes 
Claros 

Belo 
Horizonte 

Diamantina 
Couto 

Magalhães 

Tutor 2 2 2 1 0 7 

Supervisor 3 3 3 3 0 12 

Médico 
brasileiro 

1 1 1 0 1 4 

Médico cubano 1 1 1 1 0 4 

Médico 
intercambista 

1 1 1 0 0 3 

Profissionais 
da ESF 

18 18 10 5 1 52 

Total 26 26 18 10 2 82 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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4.3.2 Coleta de dados e instrumentos 

 

As técnicas de coleta de dados da pesquisa de campo foram a entrevista em 

profundidade, o grupo focal e a aplicação de uma escala de pontos - Escala 

Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional (EJARCI). 

Também foi utilizado um formulário autoaplicável composto por variáveis 

caracterizadoras relativas à nacionalidade, sexo, idade, formação acadêmica e 

atuação profissional. Os dados foram capturados nos meses de novembro e 

dezembro de 2016. 

A entrevista em profundidade foi direcionada aos médicos (n=11), tutores 

(n=7) e supervisores (n=12), e realizada com auxílio de roteiro não estruturado, 

composto por sete questões relacionadas aos ciclos formativos do PMMB e 

processo de trabalho na ESF com foco na abordagem da EIP. As entrevistas, 

agendadas previamente, foram realizadas em local de escolha dos sujeitos e 

gravadas em equipamento digital para posterior transcrição. 

A EJARCI, com recente tradução e adaptação transcultural para a língua 

portuguesa do Brasil e validação na Atenção Básica, é um instrumento que permite 

avaliar como é percebido o trabalho interprofissional desenvolvido entre profissionais 

de saúde. É composta de 20 itens que devem ser respondidos utilizando uma escala 

de concordância/discordância do tipo Likert com sete níveis, sendo o menor nível 

discordo completamente e o maior concordo completamente (61). 

Para se obter autorização para uso do instrumento, Marcelo Viana Costa2, 

colaborador desta pesquisa, realizou contato com Mohammadreza Hojat3, autor da 

escala (62), por meio de correio eletrônico, o qual deu anuência a solicitação.  

A escala foi aplicada aos médicos (n=11), antes das entrevistas em 

profundidade, e aos profissionais das equipes (n=52), no momento inicial dos grupos 

focais.  

Os grupos focais foram realizados com os profissionais (n=52), exceto 

médicos, que compõem equipes de Atenção Básica integrantes do PMMB, em cada 

um dos territórios de atuação das instituições supervisoras do projeto selecionadas. 

Os locais, datas e horários, para o desenvolvimento dos encontros, foram acordados 

                                                
2 Enfermeiro, Doutor em Ciências, Docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
3 Psicólogo, Doutor em Educação, Professor do Department of Psychiatry and Human Behavior e 
Diretor do Jefferson Longitudinal Study at the Center. 
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com os profissionais que aceitaram participar da pesquisa.  

Para a condução dos grupos, foi utilizado roteiro com quatro questões 

disparadoras relacionadas ao PMMB, processo de trabalho nas equipes de Atenção 

Básica e processos formativos acadêmicos e em serviço, tendo por foco a EIP. 

Foram conduzidos nove grupos focais, com média de sete participantes, que 

ocorreram conforme os seguintes passos: 

1. Acolhimento dos profissionais no local de realização da pesquisa, com 

apresentação dos pesquisadores, sendo que um assumiu o papel de 

moderador do encontro, e outro, de observador; 

2. Apresentação do projeto de pesquisa, com enfoque no detalhamento do 

objeto de pesquisa e objetivos; 

3. Leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

ratificando o anonimato do participante e a possibilidade de desistência em 

participar do estudo a qualquer tempo; 

4. Disponibilização e preenchimento de formulário para caracterização dos 

sujeitos de pesquisa e da EJARCI; 

5. Condução do grupo focal com auxílio do roteiro.  

As sessões duraram, em média, 93 minutos, tempo suficiente para apreensão 

das informações relevantes para análise e alcance dos objetivos propostos, sem 

dispersar os participantes do tema em estudo. 

Para o registro das discussões do grupo focal, realizou-se gravação das falas 

dos participantes por meio de gravador portátil, principal forma de capturar as 

informações desta pesquisa.  

Em razão de o pesquisador e autor desta pesquisa ser também profissional 

inserido no campo de estudo, esclarece-se que as entrevistas em profundidade e os 

grupos focais foram conduzidos por pesquisadores devidamente treinados e 

capacitados para este fim, de modo a evitar interferências e interpretações 

precipitadas. Tais pesquisadores também auxiliaram no tratamento dos dados, no 

intuito de garantir que o desfecho refletisse para além da experiência profissional 

individual do autor da pesquisa. 
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4.3.3 Análise dos dados 

 

Os dados pertinentes ao formulário de caracterização foram tratados por 

estatística descritiva, por meio de frequência e percentuais, e uso de medidas de 

tendência central, representadas pela média (�̅�), mediana (�̃�), valor máximo (Mx) e 

valor mínimo (Mn). 

Os dados da EJARCI foram analisados por estatística descritiva e inferencial, 

por meio do Statistical Package for the Social Sciences - SPSS versão 21. Assumiu-

se para os testes de hipóteses uma significância de 5%. 

Dos 20 itens da escala, oito são cotados de forma inversa e, por isso, para a 

análise, tais itens foram recodificados, isto é, realizou-se a inversão dos pontos de 

forma equivalente conforme recomendação dos autores (61,62). 

A consistência interna do instrumento foi testada a partir do teste Alfa de 

Cronbach, considerando como bom nível de consistência um valor superior a 0.7.  

As comparações das pontuações totais da EJARCI foram feitas nas 

pontuações brutas: média, mediana e desvio padrão. Para identificar o grau de 

associação entre as respostas da EJARCI com o tempo de formação, de atuação 

profissional, de atuação no SUS e na ESF realizou-se o teste de correlação de 

Spearman.  

Para compreender as diferenças na distribuição de resposta da escala entre 

profissionais com diferentes graus de instrução foi adotado teste U de Mann-

Whitney, e para testar a diferença entre as respostas de acordo com a categoria 

profissional e tipo de equipe foi adotado o teste de Kruskal-Wallis. Nessa análise, 

quando da ocorrência de rejeição da hipótese nula aplicou-se o teste de múltiplas 

comparações de Dunn com correção de Bonferroni, com a finalidade de identificar 

quais pares apresentaram distribuição estatisticamente significativa. 

As informações provenientes dos grupos focais e entrevistas foram tratadas 

por análise de conteúdo temática, seguindo os passos pressupostos por Bardin (59). 

Os processos, para a análise propriamente dita, foram desenvolvidos na pré-

análise. Realizou-se a transcrição integral das entrevistas e grupos focais, dando 

origem ao corpus analítico, seguida da leitura do material. Na etapa de exploração 

do material, três fases foram realizadas: a determinação das unidades de registro 

(UR), as quais se configuram como recortes de ordem semântica do corpus; a 

definição de unidades de significação (US), que consistiu na associação das UR por 
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temática e categorização segundo reagrupamentos de unidades equivalentes.  

E, finalmente, na fase de inferência e interpretação, as informações foram 

condensadas e destacadas, possibilitando interpretações e análise crítica do 

material. Para garantia do anonimato dos participantes do grupo, as falas 

sistematizadas e apresentadas em UR na seção de resultados, foram identificadas 

apenas pelo município ao qual pertence o sujeito da pesquisa. As análises 

interpretativas foram realizadas tendo como referencial epistemológico o 

Construcionismo Social. 

 
 

4.4 O CONSTRUCIONISMO SOCIAL COMO BASE EPISTEMOLÓGICA ADOTADA 

PARA A PESQUISA 

 
 

Com a finalidade de definir e estabelecer um referencial teórico 

epistemológico que sustente a produção do conhecimento advindo desta 

investigação, várias perspectivas foram levantadas como possibilidades para 

selecionar a que mais se adequasse ao objeto central da pesquisa. 

Reflexões para se obter uma base teórica com a capacidade de oportunizar 

certa criticidade frente à objetividade e ao rigor da ciência positivista, sem, contudo, 

desmerecer as contribuições desses aspectos no processo de legitimação para a 

produção do conhecimento, foram exaustivamente realizadas. Intentou-se buscar 

outros elementos que se relacionam com os pressupostos e interesses do 

pesquisador.  

Nesse processo, levou-se em conta o contexto da pesquisa, os sentidos 

postos pelos sujeitos investigados e, sobretudo, a finalidade de se garantir a forma 

de se conceber ciência em sua vertente que prioriza o rigor do fundamento 

epistemológico.  

Nesse sentido, críticas a uma visão meramente racional e o desejo de se 

romper com a busca da verdade universal permearam a trajetória para a definição 

da base teórica epistemológica para a condução desse estudo (63). 

Dentre a multiplicidade de discursos, a perspectiva do Construcionismo Social 

pareceu, sobremaneira, ser a mais adequada, sendo essa abordagem dotada de 

elementos que mais se aproximam com o objeto do estudo e que apresenta uma 

base metodológica alinhada ao campo das ciências humanas e sociais, no qual se 
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insere esta pesquisa. 

O Construcionismo Social parte de uma proposta que se utiliza do discurso 

científico pós-moderno, tendo a sua base sustentada na teoria relacional, isto é, que 

privilegia o caráter construído, situado e relacional do conhecimento (64). Para tanto, 

faz parte dessa abordagem a busca pela compreensão de como são elaborados os 

sentidos pelas pessoas, contemplando, nesse processo, o contexto real, as 

relações, as diversas maneiras de interações interpessoais, valorizando, sobretudo, 

os diálogos, a linguagem, a natureza social e a historicidade das práticas sociais 

(65,66). 

Para defesa dessa perspectiva, o psicólogo Kenneth Gergen é tido como o 

representante clássico, de destaque e com abordagem profunda, por oferecer ideias 

como possibilidade de não se haver restrição a uma única medida de produção de 

conhecimento. Ele defende o Construcionismo Social não como um fundamento da 

razão, mas como um método de argumentação que permite estabelecer uma 

postura reflexiva, de modo que o pesquisador esteja também atento ao processo de 

construção de sentidos. E, nesse movimento, produz conhecimento situado, 

histórico, pluralístico e que de fato faça sentido, tendo como foco o reconhecimento 

das crenças e valores como parte da conquista científica.  

O autor dá aportes de ordem estruturante e que de certo modo visa conferir 

confiabilidade e permitir a escolha de outros caminhos teóricos para o delineamento 

de uma pesquisa, oportunizando a superação do desejo de se obter uma verdade 

última e a insistente defesa pela tradicional dicotomia existente entre fatos e valores 

(65). 

O Construcionismo Social rompe com os padrões das teorias modernas, 

como alternativa às formas empiristas de se conceber ciência, contemplando 

elementos simbólicos, sociais e culturais, tais como a linguagem, as interações e os 

diálogos (67,68).  

Críticas acerca dessa vertente epistemológica também são apontadas sob a 

justificativa de demonstrar cuidados que o pesquisador deverá ter em adotá-la como 

referencial. Contudo, os aspectos levantados na literatura e que podem ser óbice 

para a adoção do Construcionismo Social são esclarecidos de modo a utilizá-lo com 

maior rigor. Um deles é a noção de realidade, cujo caráter dinâmico e cuja natureza 

específica devem ser considerados de interesse para a pesquisa, priorizando a 

questão contextual e os diálogos e trocas conversacionais estabelecidas entre os 
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sujeitos (69).  

Outro aspecto é a crítica relacionada ao caráter das pesquisas sociais e 

humanas, as quais têm aproximação com o Construcionismo Social, e que, por isso, 

são circundadas de questionamentos acerca de sua validade, porque estão 

sustentadas em conversas psicológicas e emocionais, atribuídas como 

características internas que privilegiam a memória e a percepção dos sujeitos. De 

acordo com os defensores do Construcionismo Social, o posicionamento nesses 

contextos conversacionais depende da forma da atuação do pesquisador frente ao 

processo, e não necessariamente reflete uma realidade interna (69). 

Destarte, pode-se confirmar que os aspectos questionáveis, sobretudo no 

contexto acadêmico no tocante à produção do conhecimento e à utilização do 

Construcionismo Social como base epistemológica, estão solidamente esclarecidos 

e justificados de modo a demonstrar que tal perspectiva visa destacar a natureza do 

conhecimento. Conhecimento esse que assume como pressuposto o seu caráter de 

responsabilidade social, pautada em uma realidade ancorada no paradigma situado 

e relacional, que possibilita maior liberdade para ampliação do campo da ciência, a 

fim de torná-lo mais dinâmico, conferindo à pesquisa uma implicação que seja de 

ordem prática na vida cultural e social (69). 

Por todas essas questões, o Construcionismo Social não requer status de 

verdade, tampouco dispõe de um repertório teórico que seja melhor ou o mais 

verdadeiro; trata-se de mais uma possibilidade de compreensão de ordem 

epistemológica para a construção dialógica do conhecimento, sendo um convite à 

multiplicidade para o mundo atual, que apresenta contexto pluralístico, com 

realidades socialmente construídas e que não podem ser negadas (65). 

Nessa seara, partindo do questionamento “que postura trazer para esta 

pesquisa?”, a perspectiva construcionista social parece ser a resposta mais 

apropriada, por apresentar uma robusta base teórica que considera a natureza social 

do mundo vivido, bem como a historicidade das práticas sociais. Tal característica 

confere aderência com o objeto deste estudo e seu delineamento metodológico, uma 

vez que o percurso escolhido tende a capturar, para os objetivos previstos, 

elementos que visam explorar o produto das relações estabelecidas a partir da 

inclusão do profissional médico nas equipes de Atenção Básica brasileira e a 

possibilidade do desenvolvimento de práticas colaborativas orientadas pelos 

pressupostos da EIP. 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 
Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, em obediência às 

diretrizes da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do CNS, o projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Escola da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Uma vez 

avaliado, o projeto foi aprovado em outubro de 2015, sob o Parecer nº 1.264.019 

(70). 

Para a realização da pesquisa, foi solicitado assentimento às instituições 

supervisoras do PMMB e às secretarias municipais de saúde as quais os sujeitos do 

estudo atuam, sendo encaminhado aos responsáveis o pré-projeto de pesquisa e 

carta de anuência. A autorização para desenvolvimento do estudo foi dada pelas 

instâncias mediante emissão de documento de autorização. 

A pesquisa seguiu o princípio da eticidade, tendo como base a resolução 

supracitada, que aprova normas éticas sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

conhecidas como princípios bioéticos da pesquisa, a saber: a) a autonomia, segundo 

a qual o pesquisador deve respeitar o direito do participante em decidir fazer ou 

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

defendendo-o em sua vulnerabilidade; b) beneficência, que apregoa que se deve 

sempre fazer o bem de maneira prática, isto é, o pesquisador tem a obrigação moral 

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

danos previsíveis possam ser evitados e que a realização da pesquisa que possa 

estar causando mal de qualquer tipo ao seu partícipe seja impedida/interrompida; e 

d) justiça e equidade, que estão associadas às atitudes éticas, enquanto 

pesquisador, de, preferencialmente, construir relações com os grupos sociais, 

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

(70).. 

A todos os convidados para participar da pesquisa foram explicitados os 

objetivos e etapas da pesquisa, e assegurada a participação voluntária, 

esclarecendo que a recusa não acarretaria em penalidades de nenhuma natureza. 

Àqueles que aceitaram participar do estudo foi disponibilizado o TCLE e solicitada 

assinatura em duas vias, uma para o participante, outra para arquivamento do 

pesquisador.  
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa encontram-se consolidados em quatro artigos 

elaborados como produtos desta tese, os quais respondem aos objetivos delineados 

para este estudo e estão apresentados na sequência. 

Artigo 1 - New national curricula guidelines that support the use of interprofessional 

education in the Brazilian context: an analysis of key documents 

Publicado no Journal of Interprofessional Care, volume 31, número 6, 20174. 

Artigo 2 - Cursos de especialização ofertados no âmbito do Mais Médicos: análise 

documental na perspectiva da Educação Interprofissional 

Submetido na Revista Interface – Comunicação, Saúde, Educação, em 

novembro de 20175 

Artigo 3 - Atitudes para a colaboração interprofissional de equipes da Atenção 

Primária participantes do Programa Mais Médicos  

Submetido e aprovado para publicação na Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, em 20186  

Artigo 4 - A educação interprofissional e as ações formativas do eixo do provimento 

emergencial do Programa Mais Médicos 

Em processo de submissão. 

 

  

                                                
4 Publicado em inglês, conforme Apêndice E. 
5 Comprovante de submissão no Apêndice F. 
6 Comprovante de aprovação para publicação no Apêndice G. 
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Artigo 1 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais que apoiam o uso da educação 

interprofissional no contexto brasileiro: uma análise dos principais documentos 

José Rodrigues Freire Filho; Marcelo Viana da Costa; Aldaísa Cassanho Forster; Scott 

Reeves 

 

Introdução 

O debate global em torno da força de trabalho em saúde aponta como desafio 

alinhar os processos de formação a projetos de fortalecimento dos sistemas de saúde. 

Nesse sentido, observando as demandas impostas, pelas dinâmicas e complexas 

necessidades sociais e de saúde, aos sistemas nacionais de saúde, é cada vez mais 

necessário fortalecer as mudanças na dinâmica da produção dos serviços de saúde 

com vistas ao fortalecimento do trabalho colaborativo nos diversos cenários, 

aperfeiçoando o efetivo trabalho em equipe e melhorando a qualidade da atenção à 

saúde das populações1. 

No cenário brasileiro, o processo de fortalecimento e consolidação do Sistema 

Único de Saúde a partir dos princípios de universalidade e integralidade tem 

encontrado importantes referenciais que sustentam a necessidade de reformas na 

produção dos serviços de saúde baseadas no trabalho colaborativo, interdisciplinar 

com vistas à integralidade da atenção. Na mesma direção, importantes 

recomendações mundiais apontam a necessidade de maiores esforços no sentido de 

fortalecer e consolidar a Educação Interprofissional (EIP) e as práticas colaborativas 

como sustentação de uma nova lógica de trabalho em saúde, que ressitua as 

necessidades de saúde na centralidade do processo de produção dos serviços de 

saúde2.  

No entanto, no Brasil, ainda são escassos os estudos que versam sobre esse 

tema, que ganhou notoriedade a partir de 2010, após duas publicações apontarem a 

EIP como elemento de uma necessária reforma no modelo de formação profissional 

em saúde1,2. 

A literatura traz importantes contribuições no sentido de definir aEIP, marcando 

a sua intencionalidade de melhorar a capacidade de colaboração e, 

consequentemente, qualificar a atenção à saúde. O Center for the Advancement of  
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Interprofessional Education - CAIPE, no Reino Unido, é que traz a definição mais 

amplamente socializada na literatura internacional, também compartilhada pela 

OMS, definindo a EIP enquanto ocasião quando duas ou mais profissões da área da 

área da saúde aprendem com, para e sobre a outra para melhorar a colaboração no 

trabalho em saúde3.  

Nessa direção importantes experiências brasileiras têm investido em 

iniciativas potentes na efetivação da educação interprofissional em saúde, tanto na 

graduação como na pós-graduação em saúde. Importantes políticas de reorientação 

da formação das profissões de saúde vem, ao longo dos últimos anos, estimulando 

mudanças curriculares, com foco na adoção de metodologias ativas, fortalecimento 

da articulação ensino-serviço-comunidade e, mais recentemente, na implementação 

da educação interprofissional4,5.  

Na conjuntura atual merece destaque a adoção de importantes políticas 

indutoras de mudanças no trabalho em saúde e no processo de formação dos 

profissionais de saúde. Nos últimos 15 anos importantes iniciativas marcaram os 

esforços em torno desse tema: A elaboração das diretrizes curriculares nacionais 

dos cursos da saúde, o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde - PRÓ-Saúde e o Programa de Educação pelo Trabalho em 

Saúde – PET-Saúde são exemplos de experiências bem-sucedidas no 

enfrentamento dos principais desafios da formação em saúde.  

Outro marco nesse movimento foi a criação de uma política de ampliação dos 

cursos de graduação em medicina, uma vez que após estudos de dimensionamento 

da força de trabalho da categoria, constatou a necessidade de se criar vagas para a 

referida graduação e a consequente necessidade de revisão das propositivas 

curriculares. Para subsidiar essa necessidade foi publicada a Lei no 12.871 de 22 de 

outubro de 2013 que institui o Programa Mais Médicos, o qual dentre outras ações 

preconiza aprimorar a formação médica no país6.  

Embora o propósito central desse artigo não seja apenas a formação médica, 

vale destacar que o Programa Mais Médicos integra uma série de medidas no 

âmbito da gestão federal, sob coordenação dos Ministérios da Saúde e Educação, 

que dentre as suas finalidades visa combater as desigualdades de acesso com 

vistas a promover uma Atenção Primária à Saúde mais resolutiva. 

O programa apresenta-se estruturado em três eixos de ação, sendo o primeiro 

voltado para investimento na melhoria da infraestrutura da rede de saúde, 
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particularmente nas unidades básicas de saúde. O segundo consiste em promover a 

ampliação e reformas educacionais dos cursos de graduação em medicina e 

residência médica no país, e o terceiro intitulado Projeto Mais Médicos para o Brasil 

(PMMB), que contempla as ações de provisão emergencial de médicos em áreas 

vulneráveis. 

Como desdobramento dessa nova política foram elaboradas novas diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação em medicina no intuito de sustentar as 

mudanças apontadas pelo Programa Mais Médicos. A partir dessa conjuntura surge 

o seguinte questionamento: qual a interface das diretrizes curriculares para os 

cursos de graduação em saúde com as prerrogativas da EIP, para que se promova o 

desenvolvimento de competências para a atuação do médico direcionada para o 

efetivo trabalho em equipe?  

Assim, o estudo tem como objetivo discutir as diretrizes curriculares dos 

cursos de enfermagem, medicina e odontologia como base jurídico-legal capaz de 

sustentar a adoção de estratégias facilitadoras para a EIP, em diferentes dimensões 

da realidade do processo de formação nas instituições de ensino superior no Brasil.  

Atualmente o Brasil possui 14 categorias profissionais e para esse estudo fez-

se a opção de trabalhar com enfermagem, medicina e odontologia, que compõem as 

equipes mínimas da Estratégia Saúde da Família, da Política Nacional de Atenção 

Básica. 

 

Contexto 

O debate sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN para os cursos de 

graduação em saúde aponta para a necessidade de compreender, mesmo que de 

forma breve, a história da educação das profissões da saúde no Brasil, bem como 

entender o momento atual que busca, cada vez mais, aproximar o processo de 

formação a um projeto mais amplo de fortalecimento do sistema de saúde brasileiro. 

As primeiras DCN elaboradas foram as do curso de enfermagem e medicina, 

no ano de 2001. Em 2002 o Conselho Nacional de Educação publicou as diretrizes 

do curso de odontologia. Os primeiros documentos surgem numa conjuntura que 

possibilitou ampla discussão e participação das mais diversas instâncias envolvidas, 

configurando-se um movimento social coletivo com ampla representação, dentre as 

quais professores, alunos, pós-graduandos e gestores7.  

De forma geral, as DCN dos cursos de graduação da área da saúde foram 
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construídas tomando como base o perfil do formando/egresso/profissional, a partir 

de um perfil estabelecido por meio de aquisição de competências. Destaca-se, na 

organização do documento, a inclusão das competências gerais e específicas, o 

estabelecimento dos conteúdos curriculares, os estágios e as atividades 

complementares, a organização do curso e o acompanhamento e avaliação8.  

O desenvolvimento de competências proposto pelas DCN rompe com o 

modelo tradicional de ensino, baseado no currículo mínimo, e propõe a utilização de 

metodologias ativas de aprendizagem, as quais orientam o aprendizado para a 

autonomia, e estimulam a relação com o contexto da sociedade. Isto requer saberes 

acadêmicos, dos profissionais de serviços, do indivíduo e da comunidade, de tal 

modo que implica em uma maior articulação com os serviços de saúde e sociedade, 

bem como mudanças na prática docente9.  

Passados mais de dez anos, as DCN começam a passar por um processo de 

revisão de seus textos. Na área da educação médica, o documento de 2001 

começou a ser revisado como desdobramento da Lei no 12.871, de 22 de outubro de 

2013, que instituiu o denominado Programa Mais Médicos6.  

O arcabouço legal do Programa Mais Médicos trouxe, entre outros aspectos, 

estímulo a um novo desenho constitutivo de orientações voltadas para o currículo 

médico, primariamente para fins de cumprimento legal. Além disso, busca alcançar 

os objetivos de aprimoramento da formação médica no país, dado que os instrutivos 

constantes no documento de 2001 tornaram-se obsoletos diante das necessidades 

de promover transformações no ensino médico.  

Por meio da Resolução nº 03, de 20 de junho de 201410, instituíram-se as 

mais recentes DCN do curso de graduação em medicina. Um documento constituído 

de 41 artigos, os quais incorporam conceitos novos como áreas de competência, 

competência e domínios de competência e apresentam proposições, tais como o 

fortalecimento do ensino em áreas estratégica da atenção básica, da urgência e 

emergência e da saúde mental, ratificando a informação constante na Lei do 

Programa Mais Médicos.  

Essas diretrizes foram criadas com base na anterior, acarretando, no entanto, 

a incorporação de novos avanços na educação médica, cujo objetivo principal é 

atender aos princípios doutrinários do SUS e, por conseguinte, as necessidades de 

saúde da população brasileira.  
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Método 

O estudo adotou uma análise documental comparativa e exploratória para 

“descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras 

características"11. O corpus da pesquisa foi constituído por quatro documentos: as 

diretrizes curriculares nacionais de 2001 dos cursos de enfermagem e medicina, as 

diretrizes curriculares nacionais do curso de odontologia, de 2002 e o texto mais 

recente das DCN dos cursos de graduação em medicina, de 201410. 

A escolha de apenas quatro documentos para a realização da pesquisa se 

justifica pela importância que eles exercem na orientação da formação dos 

profissionais de saúde no Brasil. Os desenhos curriculares, a escolha de 

metodologias de ensino e aprendizagem, escolha de conteúdo na construção dos 

programas dos cursos da área da saúde são orientados pelas diretrizes curriculares 

nacionais para a graduação dos cursos da saúde.  

Cada profissão possui uma diretriz específica e o curso de medicina foi o 

único que atualizou recentemente o texto que orienta os processos de formação do 

profissional médico em todo o País. Pesquisar as diretrizes curriculares nacionais 

para a graduação em enfermagem, medicina e odontologia é um importante passo 

para futuros estudos sobre a adoção da EIP no contexto da educação das profissões 

da saúde no Brasil.  

 

Coleta dos dados 

A amostra foi composta por documentos escritos primários, de caráter 

legislativo, especificamente aqueles que tratam das DCN para os cursos de 

graduação em enfermagem, medicina e odontologia, versões de 2001 e 201410,12-14, 

os quais foram acessados e capturados nos sites oficiais do MEC e Ministério da 

Saúde, em janeiro de 2016.  

Levando em consideração o problema e objetivo da pesquisa foi adotado o 

seguinte critério de inclusão de documentos para a pesquisa: documentos 

orientadores das mudanças na formação dos profissionais de saúde no Brasil, em 

especial enfermagem, medicina e odontologia. No contexto brasileiro são as DCN 

que exercem essa função e apenas o curso de medicina fez atualização dos 

documentos – as primeiras versões são de 2001 e a última atualização foi publicada 

em junho de 2014. 
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Análise dos dados 

A análise dos dados foi fundamentada pela análise temática. Após a seleção 

e acesso aos documentos oficiais, realizou-se leitura flutuante dos mesmos, etapa 

que consiste no contato inicial com o material, realizando a pré-exploração buscando 

uma compreensão global do conteúdo. 

Na pré-análise foram desenvolvidos os processos de organização do material 

que incluiu leitura flutuante, atividade esta que objetivou gerar impressões iniciais 

acerca do material a ser analisado; e constituição do corpus de análise. Na etapa de 

exploração do material os recortes de texto foram agrupados por similaridades 

dando origem aos eixos de análise. E, na fase de inferência e interpretação, as 

informações foram condensadas e destacadas, possibilitando interpretações e 

análise crítica.  

Posteriormente à leitura flutuante é recomendável a seleção de uma série de 

indicadores afim de organizar o material, de modo que na etapa de exploração do 

material os dados sejam codificados e agregados em unidades para então realizar o 

processo de categorização15. 

Nesse estudo o processo de escolha das categorias se deu por meio de 

critérios semânticos, com a finalidade de agrupar as características comuns 

capturadas no material e que possibilitou a comparação por similaridade entre os 

documentos, sendo os temas relacionados à formação docente e recursos 

curriculares os quais permitiram identificar as fortalezas e potencialidades para 

implementação da EIP no âmbito da graduação em medicina. 

Assim, a coleta de informações para a organização em temas se deu com o 

auxílio de uma matriz obtendo as seguintes categorias de análise: desenvolvimento 

docente para a EIP, competências profissionais para o trabalho em equipe, estrutura 

curricular, metodologias de ensino e avaliação do aluno.  

 

Resultados 

A análise das versões das diretrizes curriculares para a graduação em 

enfermagem (2001), medicina (2001 e 2014) e odontologia (2002) traz importantes 

aspectos de discussões sobre a educação interprofissional no contexto da formação 

profissional em saúde no Brasil. 

As versões de 2001 e 2002 de todos os cursos, de uma forma geral, não 

apresentam aspectos relacionados às bases teóricas da educação interprofissional e 
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do trabalho colaborativo. Apresentam de uma forma genérica a valorização da 

interdisciplinaridade e do trabalho em equipe, mas sem fazer referência às relações 

interprofissionais. Na totalidade dos textos apresentam destaque nas competências 

específicas, com poucos elementos para a formação das habilidades colaborativas.  

Assim, apenas as diretrizes do curso de medicina permitem fazer 

comparações no sentido de identificar a inserção da educação interprofissional como 

fundamento das transformações do processo de formação.  

A comparação entre as DCN de 2001 e 2014, do curso de medicina, permitiu 

a construção de quatro categorias temáticas: desenvolvimento docente para a EIP, 

competências profissionais para o trabalho em equipe, estrutura curricular e 

avaliação do aluno. A comparação entre os textos traz importantes elementos para 

pensar as potencialidades e oportunidades que as diretrizes para a educação 

médica apontam na direção para a EIP. 

Desenvolvimento docente para a EIP 

Na versão das diretrizes de 2001, não aparecem quaisquer aspectos que 

estejam direcionados à indução de iniciativas para a formação docente, nem a 

temáticas que possam estar associadas à capacitação voltada para a EIP.  

Sobre esse aspecto, o texto das diretrizes de 2014 traz de forma explícita que 

o curso de graduação em medicina deverá pensar em estratégias voltadas ao corpo 

docente, a fim de dar sustentabilidade aos processos de mudanças idealizados pelo 

novo texto das diretrizes.  

O texto mais atual apresenta, ainda, como instrumento orientador, os 

objetivos das ações de desenvolvimento docente: valorização do trabalho docente, 

envolvimento dos professores com o projeto pedagógico do curso, aprimoramento 

profissional em relação à proposta formativa com foco em estratégias de ensino 

ativas e interdisciplinares. 

O Curso de Graduação em Medicina deverá manter permanente Programa 
de Formação e Desenvolvimento da Docência em Saúde, com vistas à 
valorização do trabalho docente na graduação, (...) que englobe estratégias 
de ensino ativas, pautadas em práticas interdisciplinares, de modo a 
assumirem maior compromisso com a transformação da escola médica10. 

Competências profissionais para o trabalho em equipe 

No que se refere às competências, o texto de 2001 menciona a necessidade 
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de formar competências no profissional médico para o trabalho em equipe. 

Apresenta-se constituída por seis competências e habilidades gerais, com destaque 

para a comunicação, liderança e educação permanente. Apresenta vinte e duas 

competências e habilidades específicas, dentre elas atuar em equipe 

multiprofissional. 

A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 
habilidades gerais: (...) no trabalho em equipe multiprofissional, os 
profissionais de saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, 
sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade14. 

 

O texto de 2014 traz, por sua vez, maior detalhamento das competências 

necessárias ao desenvolvimento do trabalho interprofissional colaborativo, a partir da 

interação com outros profissionais de saúde. Na seção das competências, apresenta 

de forma desagregada novos conceitos como as áreas de formação do graduado em 

medicina (atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde) numa 

referência à articulação de conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas do 

egresso para o exercício da medicina.  

Merece destaque a área da Atenção em Saúde, na qual aparece orientações 

voltadas para o desenvolvimento do trabalho interprofissional, em equipe, e 

responsabilidades comuns entre os profissionais de saúde e usuários no cuidado.  

Na área da Educação em Saúde enfatiza que o graduando em medicina 

deverá aprender interprofissionalmente, a partir da troca de saberes com 

profissionais da área da saúde, estimulando o aprimoramento da colaboração. O 

texto também menciona o desempenho relacionado ao compartilhamento do 

processo terapêutico, favorecimento do envolvimento da equipe, inclusão da 

perspectiva de outros profissionais na elaboração dos projetos em saúde. O trabalho 

colaborativo em equipe de saúde, a participação em conjunto, o compartilhamento 

de conhecimentos, também são competências esperadas para o egresso da 

medicina. 

Cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e na comunidade, no 
qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equipe, com o 
desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, respeitando-se as 
necessidades e desejos da pessoa sob cuidado, família e comunidade (....) 
e responsabilidades comuns entre profissionais de saúde e usuários no 
cuidado. 
Trabalho colaborativo em equipes de saúde, respeitando normas 
institucionais dos ambientes de trabalho e agindo com compromisso ético-
profissional, superando a fragmentação do processo de trabalho em 
saúde10. 
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Estrutura curricular 

Em relação à estrutura curricular, os dois textos apresentam importantes 

diferenças, com implicações distintas para a EIP. As DCN de 2001 orienta que o 

currículo esteja organizado a fim de contemplar as necessidades de saúde dos 

indivíduos e populações; favorecer integração ensino-serviço; desenvolver estágio 

curricular obrigatório nas mais diversas áreas do sistema de saúde; assegurar a 

autonomia da IES para inserção de componentes relacionados às demandas e 

expectativas da regionalização da saúde. 

Promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo de 
desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, 
psicológicas, sociais e ambientais. Utilizar diferentes cenários de ensino-
aprendizagem permitindo ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas 
de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe 
multiprofissional14. 

 

As diretrizes de 2014 reforça alguns pontos do texto de 2001, importantes ao 

cenário brasileiro, no processo de fortalecimento e consolidação do sistema único de 

saúde e acrescenta novas perspectivas que consigam atender as demandas mais 

atuais ao processo de formação, explicitando a relevância da inserção da formação 

interprofissional.  

Merece especial atenção a orientação para a inserção precoce do aluno nos 

cenários de ensino-aprendizagem para conhecer e vivenciar a prática do trabalho 

em equipe multiprofissional; desenvolvimento de proposta de formação flexível e 

interprofissional, em consonância com os problemas reais de saúde da população; 

desenvolvimento do estágio curricular obrigatório enfatiza áreas prioritárias como 

Atenção Básica e Urgência e Emergência; articulação entre as ciências humanas e 

sociais como eixo transversal na formação do profissional. 

 

Promover a integração do Projeto Pedagógico de Curso, a partir da 
articulação entre teoria e prática, com outras áreas do conhecimento, bem 
como com as instâncias governamentais, os serviços do SUS, as 
instituições formadoras e as prestadoras de serviços, de maneira a propiciar 
uma formação flexível e interprofissional, coadunando problemas reais de 
saúde da população10. 

 

Avaliação do aluno 

A construção dessa categoria de análise surgiu pelas oportunidades 
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apresentadas para a sustentabilidade do processo de formação em saúde pautado 

na interprofissionalidade. Os trechos que tratam da avaliação do aluno não 

mencionam de forma clara os termos interprofissionalidade ou trabalho colaborativo, 

mas apresenta aspectos que sustentam os demais processos de formação. Assim, 

essa categoria é apresentada como oportunidade de fortalecimento da EIP nos 

diferentes contextos de formação dos profissionais médicos.   

O texto de 2001 estimula a avaliação baseada nas competências, habilidades 

e conteúdos curriculares. O trecho referente à avaliação dos alunos apresenta 

redação que caracteriza subjetividades, o que permite múltiplas interpretações e, de 

certo modo, fragiliza o processo avaliativo do aluno, bem como da implementação 

das diretrizes no currículo do curso. 

O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias e critérios 
para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do 
próprio curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica 
curricular definidos pela IES à qual pertence14. 

 

A DCN de 2014, por sua vez, orienta que a avaliação específica do estudante 

deva acontecer a cada dois anos de forma obrigatória, processual, contextual e 

formativa. 

Fica instituída a avaliação específica do estudante do Curso de Graduação 
em Medicina, a cada 2 (dois) anos, com instrumentos e métodos que 
avaliem conhecimentos, habilidades e atitudes, (...) de caráter obrigatório, 
processual, contextual e formativo, considerando seus resultados como 
parte do processo de classificação para os exames dos programas de 
Residência Médica10. 

 

Discussão 

 

A adoção da EIP exige importantes mudanças em vários aspectos do 

processo de formação dos profissionais em saúde. Efetivar a EIP exige um conjunto 

de ações articuladas que possam dar sustentação a processos que possam 

realmente contribuir para a formação de profissionais mais colaborativos e aptos 

para o trabalho em equipe. Experiências em todo o mundo têm relatado importantes 

dificuldades na implementação da EIP decorrentes da força do modelo tradicional de 

formação, que estabelece barreiras para a EIP16.  

A análise dos dois textos das DCN encontra importante referencial no trabalho 

de Oandasan e Reeves17 que traz três dimensões da realidade que interferem na 
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efetivação de experiências bem sucedidas de EIP: o nível macro - transformações 

relacionadas às políticas que orientam as instituições formadoras; nível médio – 

mudanças nas estruturas curriculares, programas dos cursos, metodologias de 

ensino e formação docente o nível micro – estímulo às mudanças nas relações 

interpessoais e interprofissionais.  

Articular esse referencial à realidade brasileira se mostra adequado, na 

medida em que é possível perceber importantes esforços no país na adoção da EIP, 

a exemplo das novas DCN, como ferramenta capaz de reorientar o processo de 

formação em saúde e que merecem ser aperfeiçoadas para assegurar resultados 

que provoquem impacto na melhoria da atenção à saúde. 

Por se constituir marco legal, as DCN se inserem na dimensão macro e 

trazem orientações importantes a serem observadas tanto no nível médio como no 

micro, com implicações nos desenhos curriculares, na adoção do conteúdo e das 

metodologias, bem como nas mudanças nas relações interpessoais e 

interprofissionais17. 

Um importante avanço das DCN de 2014 em relação ao texto de 2001 é a 

orientação para a adoção de estratégias de desenvolvimento docente nas 

instituições formadoras. Esse é um aspecto fundamental para experiências de EIP 

bem-sucedidas. Importantes relatórios em todo o mundo estimulam que o corpo 

docente esteja preparado para desenvolver competências para o trabalho em equipe 

entre diferentes profissões da saúde18, tais como compartilhar tomadas de decisões, 

criar condições para que alunos compreendam o papel do outro, desenvolvimento de 

liderança colaborativa entre outras19,20.  

No cenário brasileiro a discussão sobre interprofissionalidade é nova e isso 

implica na necessidade de investir fortemente em processos que permitam que os 

docentes compreendam as bases teóricas e metodológicas da EIP como forma de 

assegurar coerência entre o perfil de profissionais que estão sendo formados e as 

necessidades de fortalecimento do sistema único de saúde. 

Historicamente os professores da área da saúde tendem a assumir os 

mesmos modelos de formação pelos quais foram formados, implicando num 

processo de reprodução e legitimidade das práticas educativas mais tradicionais. 

Investir esforços no desenvolvimento docente para a EIP é um grande avanço, na 

medida em que é possível inserir na dinâmica de formação dos profissionais de 

saúde discussões relacionadas às teorias pedagógicas, métodos de ensino e 
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aprendizagem mais ativos e que estimulem a aprendizagem interprofissional e a 

cultura de colaboração entre os diferentes profissionais de saúde21,22.  

Lampert23, por sua vez, destaca que uma das maiores fragilidades para 

implementação das DCN se deve à formação do docente:  

(...) na grande maioria, formados no modelo anterior, tradicional, flexneriano, 
modelo ainda hegemônico na assistência, e com muito pouco tempo para 
refletir sobre sua inserção e responsabilidade enquanto docente, que deve 
orientar e facilitar o processo ensino-aprendizagem, carro mestre das 
transformações que estão em construção. 

 

No entanto, ações de desenvolvimento docente também podem ser 

desafiadoras na medida em que há a necessidade de enfrentar o modelo atual de 

formação, que apresenta resistência para práticas mais inovadoras. Diferentes 

agendas, estruturas físicas distintas, diferentes desenhos curriculares devem ser 

pensados no planejamento das atividades de desenvolvimento docente24. Assim, a 

orientação para programas de desenvolvimento docentes nas novas DCN é 

importante ferramenta na adoção de EIP nos cursos de medicina. 

Vale salientar que a inserção do debate da interprofissionalidade nas 

iniciativas de desenvolvimento docente e da formação permanente dos profissionais 

de saúde exige, a priori, apoio e interesse institucional na qualificação desses atores 

para essa perspectiva. Esse apoio institucional, por sua vez, é disparado pelo eixo 

das competências, quando traz a necessidade de formação de competências 

capazes de avançar na interprofissionalidade, mostrando forte articulação nos eixos 

que compõem as novas diretrizes25. 

Se a nova diretriz ousa em trazer termos antes ausentes no texto de 2001, 

demonstra avanço ao trazer a lógica interprofissional como prerrogativa para a 

formação de trabalhadores mais aptos ao trabalho colaborativo nas equipes de 

saúde. Nessa dimensão as instituições de ensino se veem diante de dois caminhos 

a seguirem de forma concomitante: valorizar iniciativas interprofissionais e qualificar 

os docentes para dar sustentação às mudanças trazidas no texto da diretriz. 

Assim, a formação docente para a EIP é prerrogativa para ações bem-

sucedidas. Nessa direção, documentos recentes da OMS apontam que os 

educadores, para atuarem com as práticas da EIP, precisam ser estimulados à 

capacitação, com o objetivo de aprimorarem a formação2. 

No que se refere às competências para o trabalho em equipe é importante 
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discutir aspectos centrais dos dois textos. Nas versões de 2001, as diretrizes para 

formação do profissional médico do Brasil, já trazia a relevância de formar o 

profissional médico capaz de trabalhar nas equipes de saúde, mas ainda fazendo 

referência ao trabalho multiprofissional. Em 2014, as DCN apresentam um texto 

mais coerente, no sentido de apresentar conceitos mais próximos dos marcos 

teóricos e metodológicos da educação interprofissional e do trabalho colaborativo.  

O texto atual, inclusive, se apresenta muito próximo do debate trazido por 

Barr26 referente às competências profissionais para a EIP. A diretriz apresenta 

coerência na compreensão da interprofissionalidade na medida em que em todo o 

texto chama a atenção para o trabalho interprofissional nas equipes de saúde, 

reconhecendo os papeis comuns entre os diferentes profissionais de saúde, 

mencionando a atenção à saúde compartilhada e situando o usuário, família e 

comunidade como protagonistas nas decisões em saúde.  

Além desses aspectos, as DCN de 2014 apontam, de forma enfática, a 

compreensão de que o processo de formação deve formar competências capazes 

de realizar o efetivo trabalho em equipe, colocando as necessidades de saúde dos 

usuários, famílias e comunidades do centro das ações em saúde. 

Em relação à estrutura curricular as duas versões das DCN apresentam 

semelhanças importantes e que mostram que o debate sobre a importância do 

trabalho em equipe sempre foi uma premissa no cenário brasileiro. No texto de 2001, 

há claro estímulo à adoção da interdisciplinaridade e da inserção do aluno nos 

cenários reais de vida e saúde das pessoas.  

No entanto, o texto de 2014 apresenta a intencionalidade de construir 

processos de organização curricular em sintonia com a dimensão macro, referente 

às políticas de saúde necessárias ao fortalecimento do sistema de saúde, em 

especial o brasileiro1. Para tanto, destaca o trabalho interprofissional como capaz de 

atender de forma mais resolutiva, eficiente e eficaz as dinâmicas e complexas 

necessidades de saúde da população no contexto atual2. Esse trecho das novas 

DCN é um importante reconhecimento de que a lógica defendida pela EIP e pelo 

trabalho colaborativo é coerente com as dinâmicas e complexas necessidades de 

saúde do contexto nacional e global27. 

Ainda observando os aspectos que apontam para o nível médio das 

dimensões da realidade, a recomendação por metodologias ativas representa per si 

grande avanço nas DCN de 2014, tendo em vista que elas propõem desafios e 
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problemas baseados na realidade a serem superados pelos alunos em formação, 

tornando-os atores principais na construção do conhecimento, e colocando o 

professor como facilitador desse processo28,29.  

O destaque que as DCN trazem para as metodologias se configuram como 

fortalezas para a adoção da EIP, principalmente quando essas metodologias se 

inserem em contextos que apoiam a integração de conteúdos e de diferentes cursos 

da área da saúde, como mencionado no eixo da organização curricular30.  

Essa aproximação com a realidade é um importante dispositivo para o 

reconhecimento da importância da educação interprofissional na formação médica. 

Permite que o aluno de medicina vivencie, junto aos demais estudantes, e até 

mesmo em conjunto com os trabalhadores de saúde, questões complexas e que 

exigem compreensões e intervenções pautadas na interprofissionalidade14, tais 

como: diversidades humanas, princípios, diretrizes e políticas do SUS, necessidades 

individuais e coletivas de saúde, integralidade, humanização e gestão do cuidado, 

necessidade de formação continuada e permanente, atuação em diferentes cenários 

de ensino-aprendizagem, nos três níveis da gestão, ao longo dos anos de formação. 

Ainda no âmbito do processo de aprendizagem, a DCN de 2014 traz uma 

compreensão de avaliação que se articula de forma muito adequada aos 

pressupostos da EIP, estimulando não apenas o ganho de conhecimentos, mas a 

formação de valores e atitudes coerentes com as demandas sociais e de saúde31.  

A avaliação formativa se distancia muito da tradicional - somativa. Sua prática 

transcende a ideia da classificação, da seleção balizada por notas obtidas por 

provas e testes. Sendo processual ela deve ser participativa e informativa. Os atores 

devem ser informados e informar periodicamente acerca das dificuldades, 

possibilitando novas oportunidades para superá-las32. Essa perspectiva estimula o 

diálogo e o agir comunicativo entre os diferentes atores no processo de produção 

dos serviços de saúde.  

As novas DCN apresentam outro importante avanço quando orienta um 

processo permanente de avaliação do aluno, ao mesmo tempo em que insere outros 

importantes pilares de transformações, tais como desenvolvimento docente, adoção 

de metodologias ativas centradas no usuário, estímulo à tomada de decisões 

compartilhadas. Nesse sentido, cria-se um ambiente favorável para pensar em 



86 Resultados  _____________________________________________________________ 
 

ações que possam avaliar as competências construídas no processo de formação, 

inserindo não apenas as competências especificas, mas também as comuns e as 

colaborativas. 

Todo esse cenário é muito novo para o contexto nacional e exigirá 

importantes esforços de todos os atores envolvidos. A inserção do debate da 

interprofissionalidade na formação médica implica também em reinventar os 

processos de avaliação para contemplar a formação de valores, atitudes, 

conhecimento e habilidades que sustentem a lógica do efetivo trabalho em equipe, 

pautado na centralidade do usuário33.  

O texto de 2001 traz a compreensão de equipe e trabalho multiprofissional e 

as de 2014 demonstra que há uma tentativa de superar as confusões teóricas que 

normalmente estão presentes neste campo de discussão34. Efetivar iniciativas na 

perspectiva da interprofissionalidade exige esforços importantes para compreender 

as diferenças entre interprofissionalidade, interdisciplinaridade e multiprofissional, 

termos que algumas vezes são utilizados como sendo sinônimos17.  

Sendo assim, como as DCN de 2014 apresentam estratégias que favorecem 

a utilização dos pressupostos da EIP no currículo médico, é fundamental o estímulo 

ao aprimoramento docente para atuação com o uso de metodologias ativas de 

aprendizagem, como a aprendizagem baseada em problemas, a partir da interação 

de alunos das mais diversas profissões da área da saúde. 

 

Conclusão 

 

As novas diretrizes curriculares para a graduação em medicina representam, 

sem nenhuma dúvida, um grande avanço para inserção da EIP no contexto das 

mudanças da formação em saúde. A diretriz por ser um instrumento norteador do 

processo de formação de médicos no Brasil, estimula que as instituições de ensino 

reflitam sobre a realidade de formação e avancem em importantes pontos para a 

formação do perfil profissional necessário para o sistema de saúde brasileiro. 

Por trazer muito claramente a necessidade da interprofissionalidade no perfil 

profissional do médico no Brasil, fortalece a discussão e estimula os sujeitos 

envolvidos com a educação médica a aperfeiçoar processos de aprendizagem 
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compartilhada, comunicação interprofissional e de iniciativas que valorizem os 

usuários como sujeito central da produção dos serviços de saúde. 

O debate em curso, nas DCN de medicina, relacionados à EIP, por ser uma 

categoria profissional hegemônica, tem grande potencial para estimular o 

fortalecimento desse debate em nível nacional e pode influenciar na elaboração das 

diretrizes das demais categorias profissionais da área da saúde. Os pontos 

apresentados nas DCN são incentivos importantes no nível macro da realidade que 

provocam mudanças no nível médio dos desenhos curriculares e no nível micro, das 

relações interpessoais e interprofissionais. 

Diante disso, outras pesquisas precisam ser pensadas como forma de 

descrever os esforços das instituições de ensino para se adequarem às novas 

diretrizes, bem como apresentar as experiências de adoção da educação 

interprofissional na formação dos profissionais de saúde no Brasil.  

Há muitos desafios a serem enfrentados e a divulgação das experiências de 

implantação das novas diretrizes e da adoção da EIP formará uma grande rede de 

colaboração em prol da permanente busca de construção de um sistema de saúde 

brasileiro ainda mais forte e coerente, com o propósito de dar centralidade às 

necessidades sociais e de saúde da população brasileira.  
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José Rodrigues Freire Filho, Carinne Magnago, Marcelo Viana da Costa, Aldaísa 

Cassanho Forster 

 

Resumo 

Trata-se de estudo exploratório que buscou analisar os projetos políticos 

pedagógicos (PPP) dos cursos de especialização em Saúde da Família ofertados no 

âmbito do Programa Mais Médicos (PMM), como possibilidade para adoção dos 

elementos teóricos e metodológicos da Educação Interprofissional (EIP). Foi 

empreendida análise documental de nove PPP, cujos resultados apontam para 

uniformidade dos programas, revelada pela organização curricular, métodos de 

ensino-aprendizagem e de avaliação semelhantes. Embora nenhum dos cursos 

explicite a interprofissionalidade como base pedagógica, apresentam, em maior ou 

menor grau, correspondência com elementos da EIP, especialmente no tange ao 

seu objetivo de qualificar profissionais para melhoria dos resultados da assistência à 

saúde. O aperfeiçoamento de médicos do PMM, que utiliza o serviço como recurso 

pedagógico para a formação, representa uma oportunidade para aplicação dos 

pressupostos da EIP, subsidiando o desenvolvimento de competências para as 

práticas colaborativas. 

Palavras-chave: Programa Mais Médicos; Educação Interprofissional; 

Especialização; Atenção Primária à Saúde. 

 

Introdução  

O contexto atual de vida e saúde das pessoas é marcado pela complexidade 

de suas necessidades, produto de importantes mudanças sociais e históricas, 

associadas às transformações demográficas e epidemiológicas e aos novos riscos 

infecciosos, ambientais e comportamentais 1,2. 

O caráter dinâmico e complexo da realidade de vida e saúde das pessoas 

aponta cada vez mais para a necessidade de reorientação do modelo de produção 

dos serviços de saúde e, consequentemente da formação dos profissionais de 

saúde. O modelo atual evidenciado pela forte divisão do trabalho, centrado no saber 
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técnico do profissional de saúde e uma formação excessivamente focada nas 

competências específicas reverbera no desenvolvimento de um perfil profissional 

incompatível para o enfrentamento desse contexto, com prejuízos para a qualidade e 

para o atendimento dessas complexas necessidades de saúde2. 

Esse debate não é estranho ao movimento histórico de construção e 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), que assume o conceito ampliado 

de saúde e entende a integralidade da atenção como prerrogativa fundamental para 

a construção de um sistema de saúde forte e capaz de dar as respostas mais 

adequadas aos problemas e necessidades de saúde. A integralidade, enquanto 

princípio fundamental do SUS, (re)situa essas necessidades de saúde na 

centralidade do processo de produção dos serviços de saúde 3. 

Apesar desse princípio e da concepção ampliada de saúde, convive-se tanto 

com um modelo de formação como de trabalho em saúde centrado nos 

procedimentos de diagnóstico e de terapêutica, constituindo um hiato entre a 

intenção e a ação. Esse conflito, entre outros do SUS, impõe cada vez mais a 

necessidade de repensar, de forma conjunta e articulada, reformas no ensino e no 

trabalho em saúde 4.  

Essa problemática justifica várias recomendações globais que apontam para a 

urgência de melhorar, no processo de educação das profissões da área da saúde e 

de trabalho em saúde, as competências para o efetivo trabalho em equipe, através 

da colaboração, tendo a melhoria da qualidade da atenção como horizonte dessas 

mudanças. É com esse propósito que organismos internacionais vêm encorajando 

os países a pensarem iniciativas para consolidação da Educação Interprofissional 

(EIP) e, por conseguinte, das práticas colaborativas como base estruturante de um 

modelo efetivo de prestação de cuidados de saúde 5-6. 

A EIP é definida como a ocasião em que atores de diferentes profissões da 

saúde aprendem em conjunto, de forma interativa como o propósito explícito de 

fortalecer as práticas colaborativas e melhorar a qualidade dos serviços ofertados7. 

A prática colaborativa, por sua vez, é definida como a integração das práticas 

profissionais com foco na oferta de atenção integral à saúde, reconhecendo a 

centralidade dos usuários, famílias e comunidades na ordenação da dinâmica do 

trabalho e no nível de interação entre as práticas profissionais 8. 

Apesar dessas recomendações, o trabalho em equipe e a formação para a 

atenção integral enfrentam outros desafios, merecendo destaque a distribuição e 
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formação desigual de profissionais de saúde, sendo inclusive um problema 

compartilhado por diferentes contextos ao redor do mundo 2. 

No Brasil não é diferente, principalmente quando se refere à formação e 

distribuição de médicos. Há uma clara concentração de instituições formadoras em 

grandes centros urbanos, reverberando também na forte inserção do profissional 

médico também nesses espaços. Como consequência depara-se com carência ou 

completa ausência de profissionais médicos em áreas remotas do país e em regiões 

carentes das grandes cidades 9, 10. 

Na busca de fazer o enfrentamento desse problema histórico, foi criado em 

201311 o Programa Mais Médicos (PMM) que é resultado dos esforços decorrentes 

da atuação de forças sociais e também da maior aproximação entre os interesses do 

Estado e sociedade, tornando-se pauta prioritária na agenda governamental. Como 

base ideológica para a formulação do PMM enquanto componente de uma política 

pública de saúde, a reemergente tentativa de solucionar a insuficiência de médicos 

no âmbito do SUS se constitui artifício precípuo para o fortalecimento da Atenção 

Primária à Saúde (APS), uma vez que essa se operacionaliza por meio de equipes 

multiprofissionais, nas quais o profissional médico se faz imprescindível 12-14. 

Além de prover médicos para atuação em áreas onde há carência desses 

profissionais, o PMM também objetiva estimular a integração ensino-serviço e a 

educação permanente como fundamentos para a mudança na lógica de trabalho e 

de formação em saúde. Nesse sentido, um aspecto diferencial do PMM é a 

incorporação obrigatória dos médicos em atividades de formação complementar, 

com propostas metodológicas voltadas para temas que aprimoram a prática da 

Medicina de Família e Comunidade e que visam qualificar o profissional na 

perspectiva do modelo e das políticas de saúde brasileiras11,15. A APS aparece como 

cenário estratégico para a reorientação da formação dos profissionais de saúde por 

aproximá-los das necessidades de saúde, sócio e historicamente determinadas, 

configurando suas complexidades. Além desses aspectos permite maior 

possibilidade de desenvolvimento da autonomia dos sujeitos na definição dos atos 

em saúde mais coerentes com essas necessidades.  

A estrutura pedagógica das ações educacionais do PMM está distribuída em 

dois ciclos formativos. O primeiro é composto de curso de especialização em Saúde 

da Família conduzido por uma instituição de ensino superior integrante da 

Universidade Aberta do SUS (UNASUS), e atividades realizadas pelos supervisores 
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no território. O segundo ciclo objetiva aprofundar o conhecimento do médico 

participante em temas relevantes relacionados à APS, sendo realizadas atividades 

educacionais no nível de aperfeiçoamento e extensão15. 

A atuação do médico do PMM nos territórios visa fortalecer e expandir a 

capacidade de intervenção e resolução dos problemas, por meio da atuação 

integrada com os demais profissionais que compõem as equipes de APS. Nesse 

sentido, as atividades formativas constituem-se oportunidade para o fortalecimento 

da capacidade de desenvolvimento do trabalho colaborativo em equipe. Isto porque 

ainda se percebe, no cotidiano do trabalho em saúde, a fragmentação disciplinar do 

processo de trabalho, que decorre, sobremaneira, de um processo de formação 

acadêmico uniprofissional que destoa do princípio de integralidade preconizado pelo 

SUS16.  

Nessa direção, as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em 

Medicina17, cujo processo de revisão operacionalizado em 2014 foi desencadeado 

pelo PMM, já explicita que os cursos devem favorecer abordagens formativas com 

ênfase na interprofissionalidade18. Assume-se, assim, a EIP como a estratégia mais 

adequada para a superação de um modelo de formação e de saúde fragmentado, 

porque ela se configura como uma modalidade formativa que promove o trabalho em 

equipe integrado e colaborativo entre profissionais de diferentes áreas, tendo por 

foco as necessidades de saúde da população usuária19. 

Ao considerar que o PMM apresenta elementos inovadores que agregam 

ações de cunho formativo ao cotidiano do trabalho em equipe na APS, questiona-se: 

que aspectos das ofertas formativas do PMM se apresentam como fortalezas para a 

adoção dos pressupostos da EIP e que revelam potencialidades para a promoção de 

mudanças na lógica do trabalho em saúde na perspectiva de uma atenção mais 

integral e resolutiva? 

Posto isso, este artigo tem como objetivo analisar os projetos políticos 

pedagógicos (PPP) dos cursos de especialização em Saúde da Família ofertados no 

âmbito do Programa Mais Médicos (PMM), como possibilidade para adoção dos 

pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Interprofissional (EIP). 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa documental, de caráter exploratório e de 

abordagem qualitativa, realizada no ano de 2017.  



____________________________________________________________Resultados  95 
 

Constituíram-se objetos de análise nove Projetos Políticos Pedagógicos dos 

cursos de especialização em Saúde da Família ofertados no âmbito do PMM, cujas 

instituições proponentes são a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre – UFCSPA; a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; a Universidade 

Federal do Maranhão – UFMA; a Universidade Federal do Ceará – UFC; a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; a Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul – UFMS; a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; a 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; e a Universidade Federal de São 

Paulo – UNIFESP. 

Os PPP foram disponibilizados pela Secretaria Executiva do Sistema 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), após solicitação realizada pelos 

pesquisadores ao Ministério da Saúde, em maio de 2017. Por se tratar de cursos 

ofertados em domínios públicos a pesquisa dispensou a submissão ao Comitê de 

Ética em Pesquisas com seres humanos.  

A exploração documental foi orientada pelas fases propostas por Bardin20. 

Inicialmente foi empreendida leitura de todos os documentos para familiarização do 

conteúdo e para composição do corpus analítico. Na sequência, os extratos textuais 

relevantes foram destacados e agrupados tendo por referência as variáveis 

temáticas dispostas na matriz analítica. Finalmente, os dados foram resumidos para 

uma interpretação crítica à luz dos pressupostos teóricos e metodológicos da EIP.  

A análise dos documentos na busca de explorá-los à luz dos referenciais 

teórico-conceituais e metodológicos da EIP permitiu a elaboração de categorias 

temáticas a posteriori, apresentadas na matriz analítica (Tabela 1). A análise dos 

documentos permitiu identificar os elementos que conformam os contextos 

educacionais e revelam seu potencial para a promoção de mudanças na lógica da 

educação e do trabalho em saúde.  
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Quadro 1. Matriz orientadora da análise dos projetos pedagógicos na perspectiva da 
Educação Interprofissional. Brasil, 2017 

 
Categorias Subcategorias Unidades de sentido 

Abordagens 
metodológicas 

reflexivas 

1 - Uso de metodologias 
reflexivas 
2 - Foco no ensino pelo 
trabalho na atenção 
3 - Integração ensino serviço 
comunidade 

• Aprendizagem misturada 
• Ensino à distância 
• Aprendizagem baseada em 
problemas 
• Situações – problemas 
• Problematização; 
• Formação por competências; 
• Educação no trabalho; 
• Troca de conhecimentos; 

Desenvolvimento de 
competências 

especificas, comuns 
e colaborativas 

1 - Formação dos núcleos 
profissionais 
2 – Temas comuns ao 
trabalhador de saúde 
3 – Formação para o trabalho 
em equipe 

• Respeitos as especificidades 
das profissões; 
• Atuação na equipe de saúde da 
família; 
• Alinhamento aos problemas 
complexos de saúde; 
• Interdisciplinaridade; 
• Atenção integral; 
• Políticas públicas; 
• Responsabilidade 
compartilhada; 
• Ações multiprofissionais; 
• Trabalho colaborativo; 

Avaliação para 
fortalecimento do 
processo ensino-

aprendizagem 

1 – Avaliação processual • Avaliação diagnóstica; 
• Avaliação formativa; 
• Avaliação somativa. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir das fases para Análise Temática Categorial de 

Bardin. 
 

Resultados  

A leitura em profundidade dos nove PPP, buscando informações relativas às 

variáveis analíticas propostas pelos objetivos da pesquisa, à luz dos marcos teórico-

conceituais e metodológicos da EIP permitiu a construção das categorias a seguir. 

 

Abordagens metodológicas reflexivas 

Os PPP dos cursos não fornecem informações suficientes que possibilitem 

identificar a teoria educacional adotada, embora apresente elementos da educação 

baseada na prática reflexiva e na aprendizagem de adultos. E essa constatação 

aparece na apresentação das metodologias que valorizam a reflexão e as 

experiências de vida dos profissionais em seus espaços de trabalho. 

Foi explorando esses aspectos que foi possível identificar elementos potentes 

para a EIP, embora esse pressuposto não tenha aparecido de forma explícita. A 



____________________________________________________________Resultados  97 
 

estrutura curricular e o uso de métodos de ensino-aprendizagem adotados podem 

potencializar um processo de formação baseado em valores interprofissionais, 

mediante a adoção de mecanismos que favoreçam o aprendizado colaborativo e 

integrado, a partir do desenvolvimento de temas transversais, estimulando as trocas 

de conhecimentos e a aprendizagem compartilhada. 

Métodos como aprendizado misturado (e-learning integrado a outro método 

tradicional de aprendizagem), Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), 

problematização e resolução de casos complexos aparecem de forma evidente em 

sete PPP. Tais métodos podem ser coerentes com os princípios da EIP, se 

desenvolvidos na lógica da aprendizagem reflexiva e coletiva e com base na prática 

baseada em evidências, o que não se demonstra claro na maioria dos documentos.  

 
A concepção pedagógica que orienta o curso está pautada em uma 
pedagogia crítica e problematizadora. O desenho didático-pedagógico do 
curso foi elaborado com o objetivo de provocar nos alunos desafios capazes 
de fazê-los participar de forma ativa durante todo o curso e, sobretudo, 
articulando teoria e prática. O centro do processo de ensino é o aluno. Ele 
será estimulado à leitura, à análise crítica e à realização de atividades 
relacionadas a situações-problema, apresentadas através dos casos 
complexos. (PPP – Curso 1) 

 

Considerando que os cursos, no âmbito do PMM, são ofertados apenas aos 

profissionais médicos, eles não têm necessariamente caráter multiprofissional, o 

que, por princípio, pode desestimular a EIP. Por outra via, a aprendizagem 

compartilhada e o estímulo à reflexão e a valorização do ensino pelo trabalho se 

apresentam como importante dispositivo de interação e aprendizagem compartilhada 

e colaborativa através da participação de outras profissões. 

Com relação à fundamentação teórica, três cursos desenvolvem os princípios 

da Educação pelo Trabalho e da aprendizagem significativa, adotando a 

problematização como método pedagógico a partir da integração entre as atividades 

formativas e os cenários dos serviços de saúde, aspectos que demonstram clara 

aproximação com os conceitos da EIP. 

 
Para o desenvolvimento do curso, optou-se por utilizar a pedagogia 
problematizadora e a educação no trabalho, por entender que, em várias 
situações do cotidiano do trabalho em saúde, a preocupação está dirigida 
fundamentalmente aos parâmetros técnicos e, por isso, corre-se o risco de 
atuação de modo mecânico, sem pensar na situação de forma 
contextualizada e no indivíduo com suas características próprias. (PPP – 
Curso 8)  
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O PPP do Curso 9, embora não explicite a teoria educacional adotada, tem 

seu modelo pedagógico regido pelos paradigmas da prática educacional interativa e 

a aprendizagem por meio de casos complexos, características que se aproximam da 

Psicologia Social e da Teoria da Complexidade. 

 

O curso está organizado em uma nova versão que contempla uma maior 
interlocução entre o referencial teórico e os casos complexos, organizados 
em módulos de aprendizagem, contemplando aspectos relativos à 
abordagem familiar, construção de projetos terapêuticos e importância do 
trabalho em equipe, por entender que tais ferramentas são necessárias para 
a discussão dos demais casos complexos até o final do curso. (PPP – Curso 
9).  

 

Desenvolvimento de competências específicas, comuns e colaborativas 

 

Mesmo que os Projetos Pedagógicos não mencionem claramente os 

princípios da EIP como marco teórico e metodológico orientador, foi possível 

identificar elementos para o desenvolvimento de competências específicas, comuns 

e colaborativas. Essas últimas claramente demarcadas pela necessidade de 

melhorar as capacidades para o trabalho em equipe na Estratégia Saúde da Família 

- ESF. 

Foi possível identificar em três projetos avanços na direção da formação 

baseada em competências, expressos pela existência de disciplinas integradas em 

eixos ou núcleos. Os conteúdos transversais, previstos em dois PPP se relacionam à 

metodologia de pesquisa voltada para a elaboração do trabalho de conclusão de 

curso.  

Apesar de a organização curricular mostrar-se potencialmente favorável à 

integração dos conhecimentos e práticas - elementos da interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade - as informações disponíveis nos PPP dos nove cursos não 

possibilitam maior entendimento sobre a articulação entre as disciplinas e módulos. 

Nesse sentido, seis PPP, embora não citem a EIP, apresentam elementos 

relacionados a ela. Um desses deixa evidente que o curso objetiva desenvolver 

competências para a responsabilidade da atuação profissional compartilhada, 

assumindo a troca de experiências entre os diversos atores imbricados no processo 

formativo como oportunidade para a reflexão da prática.  
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Desenvolver o curso de acordo com os princípios da educação no trabalho, 
estimulando a troca de experiências entre os estudantes, professores, 
tutores e os profissionais que estão no serviço, possibilitando a reflexão da 
prática e a criação de espaços para aproximação (…). (PPP curso 7) 

 

Os outros cinco apresentam propostas que se aproximam das bases teóricas 

e metodológicas da EIP, enfatizando que os cursos preveem a formação voltada 

para o aprimoramento da capacidade dos participantes do curso para o trabalho em 

equipe, por meio da integração ensino-serviço, com vistas a tornar o sistema de 

saúde mais eficiente. 

Cabe ressaltar que em dois PPP se verifica que os cursos foram elaborados 

contemplando a participação de mais de uma categoria profissional (médicos, 

enfermeiros e odontólogos) dada à oferta do curso também aos profissionais do 

Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB). Esse 

aspecto evidencia potência para as práticas formativas multi e interprofissionais, 

embora não se possa afirmar, com base no exposto nos programas, que essas 

categorias aprendem juntas. Também houve referência ao desenvolvimento das 

competências específicas de cada profissional participante do curso. 

Embora a EIP não tenha sido mencionada em nenhum dos PPP, aborda-se 

claramente as expressões multi e a interdisciplinaridade, as singularidades do 

trabalho em saúde e os aspectos relacionados ao diálogo e ao desenvolvimento de 

habilidades que necessitam da integração de diversos profissionais de saúde. Nesse 

sentido, verifica-se que em grande medida o contexto de debate da reforma sanitária 

brasileira, permite reconhecer a necessidade de estabelecer o diálogo com essa 

modalidade de formação, que poderá provocar resultados positivos na prática 

profissional dos médicos e na melhoria da qualidade da atenção à saúde. 

 

Avaliação para fortalecimento do processo ensino-aprendizagem 

 

Sobre os mecanismos de avaliação, os cursos adotam modelos muito 

semelhantes, que incluem elementos das avaliações do tipo diagnóstica, formativa e 

somativa.  

Esses modelos avaliativos se apresentam como possibilidades importantes 

para a adoção dos pressupostos da EIP, que admite a avaliação sistemática e 

contínua do grau de alcance dos resultados do processo formativo, a partir do 
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aprendizado compartilhado e da aquisição de habilidades colaborativas que 

contemplam capacidades para atuação profissional em conjunto. Assim, é possível 

identificar que todos os projetos demonstram tendências para mecanismos de 

avaliação coerentes com os métodos de ensino-aprendizagem previstos, ou seja, 

processos avaliativos condizentes com a realidade do ensino e com a prática 

profissional do participante. 

 

A avaliação do curso será processual, somativa e contínua ao longo do 
desenvolvimento do curso. Será realizada pelo tutor mediante o 
monitoramento dos processos de construção do conhecimento e da 
aquisição das competências esperadas, em consonância com o referencial 
pedagógico do curso. (PPP – curso 1) 
 
A avaliação do curso deve ocorrer de modo processual, durante todo o 
curso, podendo ser: diagnóstica: quando auxilia na identificação de pontos 
fortes e fracos (...); formativa: quando é realizada de modo processual, 
durante todo o período da capacitação e somativa: quando essa é a 
“mensuração” final do aproveitamento do cursista, com atribuição de nota. 
(PPP – curso 2) 

 

Os PPP carecem de informações sobre a avaliação do programa e, por 

consequência, dos métodos pedagógicos, tampouco expressam aspectos 

relacionados à publicização dos resultados desse tipo de avaliação. Não obstante, 

tendo em vista à vinculação dos cursos de especialização ao PMM, por meio de 

pactuação com o Ministério da Saúde, relatórios situacionais de execução dos 

cursos são emitidos periodicamente. Esses podem incorporar aspectos de avaliação 

da proposta pedagógica que não se resumam à descrição quantitativa de dados, de 

modo a divulgar experiências formativas que sirvam de exemplo para novas 

proposituras.  

Em síntese, a maioria dos projetos pedagógicos manteve orientações 

voltadas para cursos ofertados nas edições do PROVAB ou outras iniciativas para a 

qualificação da Atenção Básica, e não exclusivamente para o PMM. 

 

Discussão 

 

A EIP constitui-se tema relativamente recente de discussão no cenário 

nacional, embora a literatura apresente os primeiros movimentos dessa discussão 

na década de 60 do século passado21. Apesar disso, o Brasil apresenta um acúmulo 

histórico no campo da reforma sanitária, que assume o trabalho em saúde como 
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coletivo, marcado por forte caráter relacional, orientado pelo agir comunicativo22 e 

pela valorização da interdisciplinaridade como fundamentos para o fortalecimento do 

princípio da integralidade da atenção23, aspectos que dialogam fortemente com 

pressupostos da EIP. 

Com a crise mundial na força de trabalho em saúde, caracterizada 

especialmente pela dificuldade de fixação de profissionais de saúde em locais 

menos desenvolvidos, notadamente o médico, os princípios da EIP e da prática 

colaborativa ganharam força e foram assumidos como estratégia precípua para a 

otimização dos resultados assistenciais7,14. Ainda, a EIP se configura como um 

potente meio de formação em saúde para superar as iniquidades entre as diferentes 

profissões que compõem o campo da saúde, e como uma aposta para superar o 

ainda vigente modelo biomédico de atenção à saúde, cujo agente principal é o 

profissional médico. A esperança da EIP reside em superar a lógica de separação 

dos campos de práticas, que conformam as tribos profissionais, e centralizar o 

usuário na orientação dos atos em saúde1,24. 

O aperfeiçoamento de médicos no âmbito do PMM, que utiliza os serviços da 

AB como recurso pedagógico para a formação, representa uma oportunidade para 

aplicação das bases metodológicas da EIP, subsidiando o desenvolvimento de 

competências voltadas para as práticas colaborativas no cotidiano do trabalho em 

saúde. Isto porque os fundamentos dessa abordagem educacional coadunam-se 

com os princípios orientadores do SUS, apresentando, ainda, relação de mútua 

influência entre a atenção e a educação na saúde25. 

Adotar diversificados métodos pedagógicos como estratégias de 

desenvolvimento de competências profissionais é um avanço na medida em que se 

demonstra a intencionalidade de superar o modelo tradicional de formação em 

saúde, que apresenta limitações na formação de um perfil profissional alinhado às 

demandas sociais. As metodologias ativas, nomeadamente a ABP e a discussão de 

casos clínicos complexos, as quais têm sido apontadas como estratégias para o 

desenvolvimento de pensamento crítico, é um movimento importante de 

reconhecimento do caráter complexo e dinâmico das necessidades de saúde, 

justificando cada vez mais a relevância de práticas interprofissionais para a 

resolução de problemas por meio do trabalho colaborativo26,27. 

O uso de metodologias ativas mostra-se cada vez mais consolidado no âmbito 

dos cursos de pós-graduação em saúde, como verificado em outros estudos28,29. 
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Essas metodologias são fortemente indicadas para processos formativos baseados 

na EIP30, uma vez que estimulam a interação ativa do aprendiz com o conteúdo, o 

seu protagonismo e a sua autonomia no processo de construção do conhecimento31. 

Em se tratando de cursos de especialização semipresenciais, com maior 

carga horária prevista online, o uso de métodos ativos para a abordagem da EIP tem 

o potencial de melhorar a aprendizagem dos médicos do PMM, especialmente no 

que se refere ao entendimento dos papéis de outros profissionais de saúde, e 

superar questões geográficas e logísticas inerentes à prestação de educação 

interprofissional32,33.  

É preciso, no entanto, que as metodologias estejam assentadas numa base 

teórica robusta, cujos constructos pedagógicos estimulem a aprendizagem 

significativa. Sobre isso, o corpus da pesquisa não traz evidências de que a 

elaboração dos cursos tenha sido orientada por teorias educacionais, 

intencionalmente escolhidas, apesar de ser possível identificar elementos de forte 

valorização da prática reflexiva na medida em que defende a Educação pelo 

Trabalho, na Psicologia Social e na Teoria da Complexidade, as quais são propostas 

pela literatura como orientadoras para o desenvolvimento e implementação da 

EIP34,35. 

A Educação pelo Trabalho assume que a inter-relação saúde e educação a 

partir do trabalho resulta em aprendizados significativos e em desenvolvimento de 

novos conhecimentos, estreitando as distâncias existentes entre o processo 

formativo e o processo de trabalho, e fragiliza, por consequência, a lógica da 

educação bancária35. Nesse sentido, a formação de profissionais de saúde baseada 

na educação pelo trabalho configura-se como teoria educacional capaz de 

impulsionar a integração ensino-serviço e transformar as práticas pedagógicas e 

laborais em saúde36, fortemente relacionada com a perspectiva da prática reflexiva. 

A Teoria da Prática Reflexiva reforça as relações entre a construção do 

conhecimento e a experiência e entre a teoria e a prática, num entendimento de que 

a reflexão se dá na ação, enquanto ela está sendo executada, e, posteriormente, 

sobre a ação, num processo avaliativo da prática37. 

A Psicologia Social e a Teoria da Complexidade explicam a influência do 

dinamismo e a interação dos fatores cognitivos e ambientais sobre a aprendizagem, 

isto é, exploram a interação entre indivíduos e seus contextos e experiências de 

vida34. Para elas, o conhecimento é criado socialmente através de interações com 
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outros profissionais e o ambiente de trabalho, e envolve habilidades e atitudes 

colaborativas. Nesse sentido, interprofissionalmente, os alunos devem se envolver 

ativamente com os papéis de outros profissionais por meio da aprendizagem 

colaborativa, de modo a traçar e alcançar metas compartilhadas38. 

Importante mencionar também a presença de elementos de outras teorias que 

fundamentam a elaboração de estratégias pedagógicas passíveis de contemplar 

abordagens que favoreçam o aprendizado interprofissional e o desenvolvimento de 

competências colaborativas, tal como a Andragogia39. A Andragogia é a ciência que 

estuda as melhores práticas para orientar adultos a construir conhecimentos, a partir 

da valorização das experiências de necessidades pessoais dos aprendizes que os 

motivem a aprender40.  

É preciso ter em mente que a EIP exprime a adoção de novos conteúdos, o 

reconhecimento de novos saberes e o uso de novas abordagens de ensino-

aprendizagem. Assim, teorias relacionadas ao profissionalismo, ao desenvolvimento 

de competências profissionais, à aprendizagem crítica-reflexiva e transformadora 

parecem centrais para a EIP e orientam intervenções educacionais específicas que 

podem favorecer seus pressupostos34.  

Quanto aos processos avaliativos, todos os cursos preveem a conjugação de 

diferentes métodos que permitem a verificação contínua do desenvolvimento de 

competências e atitudes profissionais para a prática em saúde na APS, mas não 

assumem, em seus PPP, modelos de avaliação institucional e de publicização de 

suas experiências. Sempre mencionam a utilização da avaliação diagnóstica, 

somativa e formativa. 

A diagnóstica tem a finalidade de identificar, no início da formação, as 

potencialidades e fragilidades do cursista, de modo a orientar a sua experiência 

formativa para alcance dos melhores resultados. A formativa é realizada de modo 

processual, durante todo o curso, por meio de estratégias de avaliação do 

aprendizado a partir do desenvolvimento de competências; e a somativa é 

representada pela atribuição de notas41. 

Por sua vez, o reconhecimento da avaliação como processual se mostra 

relevante na perspectiva da EIP, uma vez que permite explorar as potências e 

fragilidades dos participantes do curso no processo de desenvolvimento de 

competências, de modo que há possibilidade de se alterar ou ampliar as estratégias 

de ensino, a depender das necessidades educacionais de cada indivíduo ou grupo. 

De maneira similar, a avaliação institucional deve ser incorporada como incentivo à 
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troca de experiências e flexibilidade pedagógicas, em prol do aprimoramento dos 

resultados mediante replanejamento dos contextos educacionais29. 

Em se tratando de uma importante estratégia de provimento atrelada ao 

treinamento profissional e, pela escala, inédita nas Américas, os processos 

analíticos e avaliativos das vertentes que constituem o PMM são imprescindíveis 

para o sucesso do programa e, por conseguinte, para a melhoria do acesso e da 

qualidade da APS. Mas, para se obter médicos com a qualificação necessária ao 

atendimento das necessidades da população, é fundamental o alcance dos objetivos 

dos ciclos de formação previstos pelo eixo de provimento42.  

 

Considerações finais 

 

A análise dos PPP dos cursos de especialização em Saúde da Família 

ofertados no âmbito do PMM revelou um panorama homogêneo no que diz respeito 

a organização curricular, métodos de ensino-aprendizagem e sistemas de avaliação 

utilizados. Apesar da ausência de elementos que identifiquem a intencionalidade na 

defesa dos princípios da interprofissionalidade como base referencial, os PPP, em 

maior ou menor grau, apresentam possibilidades de fortalecimento dos princípios 

EIP, especialmente no que se refere ao reconhecimento do caráter complexo e 

dinâmico das necessidades de saúde, que demanda, por sua vez, maior interação 

entre diferentes práticas profissionais. 

A pesquisa traz duas importantes considerações, intrinsecamente 

relacionadas: a necessidade de pensar sobre propostas pedagógicas mais 

sistematizadas, como maior clareza dos fundamentos teórico-conceituais e 

metodológicos, e que apesar disso, os cursos se mostram potentes para a adoção 

dos princípios da EIP. Nessa conjuntura, ressalta-se que o PPP enquanto 

instrumento institucional, que expressa os valores, os objetivos e os métodos 

pedagógicos, precisa ser consistente e revelar de maneira elucidativa os elementos 

condutores do processo formativo.  

Ademais, não se pode afirmar que o previsto documentalmente é de fato 

operacionalizado. Assim, recomendam-se pesquisas de diferentes cunhos 

metodológicos, que englobem outros documentos institucionais e dê voz aos 

diferentes atores imbricados nos processos formativos do PMM. 

Considerando que o PMM se trata de uma nova estratégia, parte de uma 
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política de saúde e educação muito recente no Brasil, ainda não foi possível 

mensurar os efeitos produzidos no trabalho em saúde, especialmente no que se 

refere ao componente da formação. Nesse sentido, o programa carece de análises 

mais aprofundadas acerca de seus aspectos formativos, que podem se mostrar 

complexos, estruturantes e duradouros.  

Há que se reconhecer, no entanto, que o Brasil apresenta acúmulo histórico 

de conhecimento, que pode auxiliar futuras análises sobre a natureza complexa e 

relacional do trabalho em saúde, em direção à integralidade da atenção e do 

cuidado, e sobre a incorporação de elementos pedagógicos adequados à realidade 

do SUS. Esse panorama se configura como potência viabilizadora para o 

desenvolvimento de programas de educação interprofissional. 

É fato que, a partir do PMM, o Ministério da Saúde aperfeiçoou as ações 

formativas em saúde, reafirmando a educação permanente em saúde e a integração 

ensino-serviço como pilares estruturantes do SUS, cujos pressupostos voltam-se 

para o desenvolvimento de habilidades para o trabalho colaborativo em equipe.  

E, embora a abordagem da interprofissionalidade possa ser obstada pela 

ausência de outras categorias profissionais no âmbito do curso de especialização, 

métodos pedagógicos bem empregados podem ser favoráveis ao desenvolvimento 

dos elementos teórico-metodológicos da EIP. 

Com efeito, defendem-se formas paralelas e inéditas de produção do 

conhecimento profissional e de desenvolvimento de contextos educacionais 

fundamentados na EIP, que sejam construídos e constituídos por diferentes 

categorias profissionais.  
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Artigo 3 

Atitudes para a colaboração interprofissional de equipes da Atenção Primária 

participantes do Programa Mais Médicos 

José Rodrigues Freire Filho, Marcelo Viana da Costa, Carinne Magnago, Aldaísa 

Cassanho Forster 

 

Resumo 

Objetivos: comparar atitudes em relação à colaboração interprofissional de 
profissionais de saúde componentes de equipes da Estratégia Saúde da Família, 
participantes do Programa Mais Médicos, bem como identificar fatores associados a 
atitudes de colaboração interprofissional. Método: estudo descritivo, transversal e 
comparativo, desenvolvido com 63 profissionais de saúde que responderam à 
Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional. Os 
dados foram analisados estatisticamente. Resultados: o somatório dos itens da 
escala variou de 88 a 139 pontos. A análise do conjunto das equipes de Saúde da 
Família indicou diferenças estatísticas significantes entre os escores da escala e a 
categoria profissional e entre os escores e a escolaridade, sugerindo que os 
enfermeiros e os profissionais com nível superior são mais inclinados para a prática 
colaborativa. A análise segundo o perfil do médico – brasileiro, intercambista ou 
cubano – não determinou diferenças estatísticas nos escores dos médicos, 
tampouco nos escores dos componentes das equipes de diferentes perfis. 
Conclusão: o perfil não sugeriu maior ou menor inclinação, com significância 
estatística, dos médicos ou das equipes para o trabalho interprofissional. Este 
estudo pode constituir subsídio para novas investigações que contribuam para 
análise sobre a colaboração interprofissional e o impacto do Programa Mais 
Médicos. 
Descritores: Atenção Primária à Saúde; Relações Interprofissionais; Equipe de 
Assistência ao Paciente; Estratégia Saúde da Família; Médicos; Comportamento 
Cooperativo 
 

Introdução 

A colaboração interprofissional, entendida como aquela em que profissionais 

atuam de forma integrada, compartilhando objetivos e colocando os usuários na 

centralidade do processo, vem sendo amplamente discutida. Ela tem sido apontada 

como premissa para reorientar o modelo de formação e de atenção à saúde e, 

também, elevar a capacidade de resposta às demandas de saúde da população, 

fortalecendo, assim, os sistemas de saúde(1-3). 

Diante das necessidades de saúde cada vez mais dinâmicas e complexas, 
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marcadas pelo incremento de novos riscos infecciosos, ambientais e 

comportamentais, fica mais evidente a importância da interprofissionalidade, a qual 

pressupõe a conciliação de saberes e práticas e o gerenciamento de visões distintas 

– até mesmo opostas – num processo permanente de compartilhamento entre 

diferentes profissionais(4). 

No Brasil, essa abordagem assume singular importância a partir da premissa 

de que “o Sistema Único de Saúde (SUS) é interprofissional”(5), uma vez que o SUS 

é orientado pelos princípios da integralidade, equidade e universalidade, contempla 

fortes bases estruturantes para a educação e a colaboração interprofissional. Esses 

princípios ganharam mais força com o advento da Atenção Primária à Saúde (APS) 

que, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), enquanto modelo de 

reorientação do SUS, incorpora diversas profissões em equipes para atuação 

compartilhada. 

No entanto, a Estratégia Saúde da Família (ESF), desde a sua criação, 

enfrenta dificuldades de expansão relacionadas à escassez e à distribuição desigual 

do médico, especialmente em territórios de grande vulnerabilidade social, já que 

esse profissional é essencial para composição das equipes. Tal cenário 

compromete, de forma importante, a resolubilidade desse nível de atenção, porta de 

entrada preferencial do SUS(6).  

Para o enfrentamento dessa situação, historicamente, o governo brasileiro 

implementou diversas políticas de extensão de cobertura e interiorização da 

medicina. Mais recentemente, em 2013, foi implantado o Programa Mais Médicos 

(PMM), que compreende um conjunto de ações, visando abrandar a insuficiência de 

médicos na APS, entre elas o provimento emergencial desse profissional na ESF(7). 

Com esse objetivo, foram incluídos mais de 18 mil médicos brasileiros e 

intercambistas em equipes multiprofissionais, garantindo assistência a 63 milhões de 

brasileiros.  

Para além da conformação numérica das equipes e expansão da ESF, 

espera-se que o contexto promovido pelo PMM desencadeie repercussões positivas 

na dinâmica do processo de trabalho e no atendimento às necessidades da 

população. Nesse sentido, as práticas de saúde encontram nos princípios de 

colaboração e interprofissionalidade importantes recursos para a otimização dos 

resultados assistenciais(1).  

Apesar da conformação multiprofissional das equipes da ESF, no cotidiano do 
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trabalho, ainda são percebidos entraves que obstam a prática colaborativa, entre 

eles a postura individualista dos profissionais em face do processo de trabalho em 

equipe(8), que decorre, sobremaneira, de um processo de formação acadêmico 

uniprofissional(9). 

Dado o pouco tempo de implantação do PMM, ainda são escassos os estudos 

sobre o impacto desse programa, e inexistem estudos em que se visa demonstrar 

diferenças relacionadas aos aspectos do trabalho interprofissional. 

Posto isso, neste artigo assume-se como tema central a prática colaborativa 

no âmbito do PMM, com a pretensão de responder a seguinte questão de pesquisa:  

– há diferenças de atitudes em relação à colaboração interprofissional de 

profissionais componentes de equipes de Estratégia Saúde da Família participantes 

do Programa Mais Médicos?  

Assim, os objetivos delineados para este estudo foram: comparar as atitudes 

em relação à colaboração interprofissional de profissionais de saúde componentes 

de equipes da Estratégia Saúde da Família, participantes do Programa Mais 

Médicos, tendo em vista três diferentes perfis: equipe com médicos brasileiros, 

equipe com médicos intercambistas individuais e equipe com médicos advindos da 

cooperação entre a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Brasil e Cuba; e 

identificar fatores associados a atitudes de colaboração interprofissional. 

 

Método 

Estudo descritivo, transversal, comparativo e quantitativo, desenvolvido em 

Minas Gerais, Brasil, no território sob atuação de quatro instituições supervisoras do 

PMM no Estado: Região Central – Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

(SMSA-BH); Norte – Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes); Vale do 

Jequitinhonha – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM); e Triângulo Mineiro – Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

Essas instituições, em conjunto, são responsáveis pela supervisão de 448 

médicos do eixo do provimento emergencial integrantes de equipes de saúde da 

família, cujo conjunto de profissionais constituiu a população do estudo. 

Para fins de seleção dos médicos, adotou-se, como critério de inclusão, a 

realização por parte dos mesmos do 1º ciclo formativo do projeto, o Curso de 

Especialização em Saúde da Família. Os profissionais de saúde, por sua vez, 

deveriam atuar diretamente com o médico e ser preferencialmente, mas não 
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exclusivamente, componentes da equipe mínima da ESF, com tempo mínimo de 

atuação na ESF de um ano. 

Os critérios de exclusão delimitados foram: encontrar-se em férias, licença ou 

afastamento de suas funções durante o período da coleta de dados. 

Para determinação da amostra, incluíram-se aleatoriamente, por sorteio, três 

equipes da ESF por território de atuação (instituição supervisora), sendo uma de 

cada perfil: equipe com médico de perfil brasileiro, equipe com médico intercambista 

e equipe com médico cooperado (cubano). A exceção foi aplicada ao território da 

UFVJM, em que foram incluídas apenas duas equipes, em razão de o médico de 

perfil intercambista da equipe sorteada ter finalizado o seu contrato e retornado a 

seu país de origem dias antes da coleta de dados. Dois novos sorteios de equipes 

foram realizados, mas não houve aceite do convite por parte dos médicos.  

A amostra final totalizou 63 sujeitos, dentre os quais 11 médicos e 1 

assistente social, o qual compunha uma das equipes da ESF. 

Os dados foram coletados entre novembro e dezembro de 2016, por meio da 

Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional 

(EJARCI), que tem por finalidade mensurar a atitude em relação à colaboração 

interprofissional de profissionais da saúde. Esse instrumento foi recentemente 

adaptado transculturalmente e validado no Brasil. A adaptação seguiu as etapas de 

tradução, retrotradução, avaliação por comitê de especialistas e aplicação de pré-

teste. Na sequência, o instrumento foi submetido à validação de constructo e de 

confiabilidade com 128 profissionais da APS(10).  

O instrumento original, Jefferson Scale of Attitudes Toward Interprofessional 

Collaboration (EJARCI), foi desenvolvido em 2014(11), tendo sido testado e validado 

com 1.976 estudantes americanos e australianos de diferentes profissões da saúde.  

A EJARCI é estruturada em 20 itens, os quais devem ser respondidos 

utilizando variáveis de concordância/discordância mediante escala do tipo Likert com 

7 níveis, sendo o menor nível discordo completamente (1), e o maior nível concordo 

completamente (7). A atitude em relação à colaboração é refletida no escore total na 

escala, que pode variar de 20 a 140, com pontuações mais altas indicando atitudes 

mais positivas. 

Aplicou-se, também, um questionário para determinação do perfil do 

respondente, com variáveis relacionadas ao histórico de formação e trabalho.  

Os dados foram analisados estatisticamente por meio do Statistical Package 
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for the Social Sciences (SPSS), versão 21. Assumiu-se, para os testes de hipóteses, 

significância de 5%. 

Dos 20 itens da escala, 8 são cotados de forma inversa e, por isso, para a 

análise, tais itens foram recodificados, isto é, realizou-se a inversão dos pontos de 

forma equivalente, conforme recomendação dos autores(10-11). 

A consistência interna do instrumento foi testada a partir do teste Alfa de 

Cronbach, considerando como bom nível de consistência um valor superior a 0.7.  

As comparações das pontuações totais da EJARCI foram feitas com base nas 

pontuações brutas: média, mediana e Desvio-Padrão (dp). Para identificar o grau de 

associação entre as respostas da EJARCI e o tempo de formação, de atuação 

profissional, de atuação no SUS e na ESF realizou-se o teste de correlação de 

Spearman.  

Para compreender as diferenças na distribuição de resposta da escala entre 

profissionais com diferentes graus de instrução foi adotado o teste U de Mann-

Whitney, e, para testar a diferença entre as respostas, de acordo com a categoria 

profissional e tipo de equipe, foi adotado o teste de Kruskal-Wallis. Nessa análise, 

quando da ocorrência de rejeição da hipótese nula, aplicou-se o teste de múltiplas 

comparações de Dunn com correção de Bonferroni, a fim de identificar quais pares 

apresentaram distribuição estatisticamente significativa. 

Em obediência às diretrizes da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, o projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo, sob CAAE 

47794815.6.0000.5414, tendo sido aprovado sob Parecer nº 1.265.019, de 6 de 

outubro de 2015. 

 

Resultados 

Participaram do estudo 63 profissionais, dos quais 88,9% mulheres. A média 

de idade foi de 38,6 anos (±9,04) (Tabela 1).   
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Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos profissionais da Estratégia Saúde da Família (n= 63). 
Minas Gerais, Brasil, 2016 
 

Variáveis Média (± DP) IC 95% da média 

Idade (anos) 38,6 (±9) [36,3 – 40,8] 

Tempo de formação (anos) 9,78 (±7,9) [6,65 – 12,90] 

Anos de profissão 8,23 (±6,6) [6,56 – 9,89] 

Anos no Sistema Único de Saúde 6,3 (±5,3) [4,96 – 7,63] 

Anos na Estratégia Saúde da Família 5,36 (±4,2) [4,28 – 6,43] 

Sexo n % 

Feminino 56 88,9 

Masculino 7 11,1 

Território de atuação     

Uberlândia 21 33,3 

Belo Horizonte 13 20,6 

Montes Carlos 21 33,3 

Diamantina/Couto Magalhães 8 12,7 

Ensino Superior     

Não 35 55,6 

Sim 28 44,4 

Especialização     

Sim 19 30,2 

Não 9 14,3 

Não se aplica 36 55,6 

Perfil da equipe     

Brasileiro 18 28,6 

Cubano 27 42,9 

Intercambista 18 28,6 

Profissão     

Agente comunitário de saúde 31 49,2 

Assistente social 1 1,6 

Enfermeiro 11 17,5 

Médico 11 17,5 

Tec./auxiliar de enfermagem 9 14,3 

 

Considerando as respostas da escala pelos 63 respondentes, a pontuação 

final do somatório dos itens variou de 88 a 139 pontos, com mediana de 121 

(±11,97; IC95%: 119,56-122,09). Observou-se alto nível de consistência interna da 

escala determinado pelo Alfa de Cronbrach igual a 0,71. 

O teste de Kruskal-Wallis, conduzido para determinar se houve diferenças nos 

escores da EJARCI dos médicos de diferentes perfis, não indicou diferenças 

estatisticamente significantes (p=0,315). O perfil de equipe do PMM também não 

produziu diferenças nos escores dos profissionais (p=0.924). É interessante ressaltar 
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que o perfil do médico, quer seja brasileiro, quer seja intercambista ou cubano, não 

refletiu, nesta amostra, em maior ou menor inclinação dos componentes da equipe 

para o trabalho interprofissional (Tabela 2). 

Tabela 2 - Análise entre as respostas à Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à 
Colaboração Interprofissional dos profissionais da Estratégia Saúde da Família e o perfil da 
equipe segundo o Programa Mais Médicos. Minas Gerais, Brasil, 2016 
 

Perfil da equipe N Média Mediana Desvio padrão p-valor 

Médicos (n=11)           
Brasileiro 4 120,7 121 3,3 

0.315 Cooperado (Cubano) 4 127,2 127,5 4,1 
Intercambista 3 126,6 132 15,6 
Equipes (n=63)           
Brasileiro 18 119 121 12,2 

0.924 Cooperado (Cubano) 27 119,4 122 12,5 
Intercambista 18 118,5 117,5 11,5 

 

Conforme está exposto na Tabela 3, a comparação dos escores entre os 

diferentes grupos profissionais resultou em diferenças com significância estatística 

(p=0,001), com escores mais elevados para os enfermeiros. A análise post hoc para 

identificação dos pares que diferiram revelou diferenças estatisticamente 

significantes nos escores entre enfermeiros e agentes comunitários (p=0,001). 

 
Tabela 3 - Análise entre as respostas à Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à 
Colaboração Interprofissional e os diferentes profissionais da Estratégia Saúde da Família 
(n= 63). Minas Gerais, Brasil, 2016 
 

Profissão N Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Intervalo de confiança de 
95% para média 

p-valor 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Agente 
comunitário 31 112,7 110 11,91 108,3 117 

0.001 

Assistente Social 1 - - - - - 

Enfermagem 11 128 130 7,97 122,6 133,3 

Medicina 11 124,7 124 8,22 119,2 130,2 

Técnico/Auxiliar 
de Enfermagem 9 122,4 126 9,26 115,3 129,5 

 
Foi identificada diferença estatisticamente maior em profissionais com nível 

superior (p<0,001), enquanto o escore dos profissionais com especialização não 

diferiu (p=0,383).  

A nacionalidade e a natureza jurídica das instituições de ensino superior onde 

se graduaram os médicos não atribuíram diferenças significativas em relação aos 

escores obtidos com as respostas desses profissionais (p=0,662; p=1, 

respectivamente), como indicado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Análise entre as respostas à Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à 
Colaboração Interprofissional dos profissionais da Estratégia Saúde da Família e variáveis 
de formação acadêmica. Minas Gerais, Brasil, 2016 
 

Variável N Média Mediana Desvio padrão p-valor 

Equipe (n=63)           
Ensino superior 

     
Não 35 113,7 115 11,9 0.000 
Sim 28 125,7 127 8,2 

 
      Especialização 

     
Não 9 122,1 129 11,1 0.383 
Sim 19 127,4 127 6,1 

 
      Médicos (n=11)           

Nacionalidade 
     

Brasileira 6 123,8 123,5 5,5 0.662 
Estrangeira 5 125,8 127 11,3 

 
      Natureza da IES* 

     
Pública 7 124,5 124 9,5 1.00 
Privada 4 125 125,5 6,4   

*IES - Instituição de Ensino Superior 

 

A análise entre a média das respostas da escala e o tempo de profissão 

resultou em correlação positiva e significante (R(s)=0368; p=0,003), insinuando que 

quanto maior o tempo de profissão, maior é a disposição para atitudes colaborativas. 

A apreciação comparativa entre o escore da escala e o tempo de formação dos 

respondentes (R(s)=-003; p=0,987), de atuação no SUS (R(s)=-008; p=0,973) e de 

atuação na ESF (R(s)=-030; p=0,897), por sua vez, não indicou correlação.  

 

Discussão 

Nesta pesquisa, agregou-se conhecimento atualizado sobre a colaboração 

interprofissional entre diferentes componentes de equipes da ESF no Brasil, a qual 

pressupõe esforço mútuo, diálogo e compartilhamento de informações e ações, com 

vistas à resolubilidade dos problemas de saúde da população. Isso implica conhecer 

e compreender as atribuições de cada profissional, bem como sua importância 

enquanto componente da equipe, em perspectiva horizontal(12). Nesse entendimento, 

as relações profissionais construídas sob o viés histórico da hierarquia podem afetar 

as atitudes dos trabalhadores da saúde em relação à prática colaborativa. 

Neste estudo, é possível constatar que as atitudes dos enfermeiros foram 

mais positivas que as dos demais profissionais. Esse resultado é consistente com 

achados prévios de estudos em que foram aplicadas escalas semelhantes à utilizada 
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nesta pesquisa, no intuito de estabelecer comparações entre médicos e 

enfermeiros(13-17).  

O envolvimento do profissional de enfermagem é vital para o avanço da APS 

e, consequentemente, do SUS e da ampliação do acesso aos cuidados primários 

baseados em evidências científicas e seguras(18). Para tanto, enfermeiros e médicos 

precisam fortalecer as relações colaborativas e trabalhar lado a lado com o objetivo 

de fornecer cuidados eficazes à população(19). 

Apesar do destaque do grupo de enfermeiros, o escore médio dos diferentes 

grupos profissionais foi elevado (>112), o que demonstra que todas as categorias 

têm atitudes a favor da colaboração interprofissional, conforme encontrado em outro 

estudo(20). 

O ensino superior, nesta amostra, atuou como variável interveniente no 

resultado da escala, indicando maior disponibilidade dos graduados à colaboração. 

Também foi encontrada relação positiva entre os anos de prática profissional e a 

colaboração interprofissional, tal como em estudo empreendido com médicos e 

enfermeiros americanos(21). 

Sobre a formação em saúde, a literatura aponta que ainda há resistência para 

a superação de processos formativos que legitimam um modelo de atenção à saúde 

pautado na fragmentação do trabalho. Assim, os profissionais permanecem sendo 

formados numa perspectiva uniprofissional para, no futuro, trabalharem em equipe, 

contrassenso que acarreta implicações para o desenvolvimento e qualidade das 

ações de saúde oferecidas(22).  

Nesse sentido, o desenvolvimento de competências colaborativas ainda é 

desafiador para o modelo hegemônico de formação em saúde, já que esse centra 

esforços no desenvolvimento de competências específicas, fortalecendo o que a 

literatura vem chamando de tribalismo das profissões(23-24).  

Uma das características mais fortes, e que justifica a colaboração como 

diferencial para a reorientação das práticas de saúde, é a centralidade do usuário na 

produção dos serviços de saúde. É essa centralidade que demanda os demais 

princípios da colaboração: compartilhamento dos objetivos comuns; parceria que 

estimula o processo permanente de interação; interdependência enquanto 

reconhecimento do caráter complementar das diferentes profissões; e equilíbrio de 

poderes entre elas(25).   

Nessa perspectiva, há muito a ser feito para assegurar que a formação 
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profissional em saúde tenha como foco a população e as necessidades dos sistemas 

de saúde e, também, para que os profissionais de saúde atuem de modo integrado 

em prol da oferta de cuidados integrais, como previsto nas diretrizes do SUS(26). 

A operacionalização da Reforma Sanitária no Brasil delongou-se por mais 

tempo que em países com sistemas de saúde orientados pela APS, como Canadá, 

Espanha e Cuba. Nesses países, a formação, já nos anos 1980, foi regulamentada 

com base na APS, assumindo a residência médica na área como padrão-ouro de 

formação e como obrigatoriedade para incorporação ao sistema de saúde(27-29).  

Nessa linha, em estudo produzido em relação ao PMM, aponta-se que os 

intercambistas e cooperados possuem habilidades e experiências práticas 

diferenciais em relação aos médicos brasileiros, como a centralidade na abordagem 

comunitária; o partilhamento de conhecimentos e práticas com o conjunto da equipe; 

e o estabelecimento de vínculo estreito com o usuário e a comunidade. Tais 

competências contrastam com a prática de grande parte dos médicos brasileiros, 

que ainda mantém centralidade excessiva na abordagem individual e 

uniprofissional(30).  

Poder-se-ia esperar, então, que os diferentes perfis médicos produzissem 

diferenças estatísticas em relação às atitudes interprofissionais, o que não foi 

observado neste trabalho, embora os escores dos intercambistas e cooperados 

tenham superado as pontuações dos médicos brasileiros. 

Considerando que todos os médicos incluídos neste estudo se submeteram 

ao 1º ciclo formativo do projeto, o Curso de Especialização em Saúde da Família, 

esse pode ser um dos motivos para a não produção de resultados diferenciados 

entre os distintos perfis dos médicos.  

O fato é que o PMM é recente e ainda são necessárias evidências sobre as 

implicações da presença do médico do provimento emergencial na dinâmica do 

trabalho em saúde, que é, em sua essência, coletivo. Acredita-se, no entanto, que o 

PMM constitui forte dispositivo de intercâmbio de experiências e práticas entre 

profissionais estrangeiros e brasileiros e de produção de mudanças no processo de 

trabalho. 

As limitações do estudo incluem a determinação da amostra sem cálculo, de 

modo que o tamanho amostral pode não ser representativo. Assim, a generalização 

dos resultados deve ser vista com cautela. A ausência de estudos documentados de 

aplicação da EJARCI pode ser também reconhecida como um limitante, já que 
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restringiu a comparação dos dados.  

Não obstante, este estudo, de caráter inédito no Brasil, configura-se como 

ponto de partida para novas investigações que contribuam para análises mais 

aprofundadas sobre a colaboração interprofissional nas equipes da ESF, bem como 

para avaliação do impacto do PMM sob diferentes perspectivas. 

 

Conclusão 

Os resultados indicaram que, no conjunto das equipes do PMM estudadas, o 

perfil brasileiro, cubano ou intercambista não implicou diferenças estatísticas 

relacionadas às atitudes colaborativas; por outra via, a formação superior e o maior 

tempo de atuação profissional mostraram ter efeito positivo sobre elas. Evidenciou-

se, ainda, que as perspectivas divergentes, previamente demonstradas em outros 

estudos, sobre a colaboração interprofissional entre diferentes profissionais também 

podem existir na APS, ratificando os enfermeiros como a categoria profissional mais 

inclinada para as práticas colaborativas. 

Estudos futuros são necessários para testar a influência de diferentes 

variáveis na atitude profissional para práticas colaborativas, nos quais se comparem 

as atitudes interprofissionais entre equipes participantes e não participantes do 

PMM.  
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Artigo 4 

A educação interprofissional e as ações formativas do eixo do provimento 

emergencial do Programa Mais Médicos 

José Rodrigues Freire Filho, Carinne Magnago, Marcelo Viana da Costa, Aldaísa 

Cassanho Forster 

 

RESUMO 

Este artigo objetiva identificar se as ações formativas do eixo do provimento 
emergencial do Programa Mais Médicos (PMM) se apoiam em elementos teóricos e 
metodológicos da Educação Interprofissional (EIP), na perspectiva dos participantes 
do programa. Trata-se de estudo exploratório, transversal, de abordagem qualitativa, 
desenvolvido em novembro e dezembro de 2016, em Minas Gerais, Brasil. Os dados 
foram coletados por entrevistas em profundidade e grupos focais com 82 
participantes do PMM. Os dados foram tratados por análise de conteúdo temática. 
Foram evidenciadas três categorias temáticas: Os pressupostos da EIP enunciados 
nos ciclos formativos do PMM; As mudanças no processo de trabalho em equipe, na 
perspectiva dos elementos da EIP, desencadeadas pelos ciclos formativos; e 
Dificuldades para a abordagem da EIP nos ciclos formativos. Entre os elementos 
enunciados nos processos formativos desenvolvidos no âmbito do eixo do 
provimento emergencial do PMM estão o aprendizado sobre o papel de cada 
profissão, o compartilhamento de experiências e a centralidade do cuidado no 
paciente. Por outra via, o preceito fundamental da EIP de aprendizado entre duas ou 
mais profissões não é aplicado sistematicamente, dado que os ciclos formativos se 
destinam, formalmente, apenas aos médicos do programa. O PMM se constitui 
política potente e propícia para o fortalecimento da interprofissionalidade, 
especialmente porque sua proposta se assenta na lógica da educação permanente, 
o que demanda o estabelecimento de uma relação de mútua influência entre o 
campo da educação e do trabalho em saúde. 
Palavras-chaves: Programa Mais Médicos; Relações Interprofissionais; Equipe 
Multiprofissional; Estratégia Saúde da Família; Desenvolvimento de Pessoal  

 

Introdução 

O processo de fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a partir dos princípios de universalidade e integralidade, tem encontrado 

importantes referenciais que sustentam a necessidade de reformas na produção dos 

serviços de saúde baseadas no trabalho colaborativo em equipe, com vistas a 

garantir a centralidade do usuário no processo do cuidado em saúde.  

Na mesma direção, recomendações mundiais apontam a necessidade de 

maiores esforços no sentido de fortalecer a colaboração profissional, tendo como 

referencial a abordagem da Educação Interprofissional em Saúde (EIP)1-2. 

No Brasil, no entanto, ainda são escassos os estudos que versam sobre esse 
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tema, que ganhou notoriedade a partir de 2010, após duas publicações apontarem a 

EIP como elemento promotor de uma necessária reforma no modelo de formação 

profissional em saúde1,3 

A literatura traz importantes contribuições no sentido de definir a EIP, 

marcando a sua intencionalidade de melhorar a capacidade de colaboração e, 

consequentemente, os resultados da atenção à saúde. O Centro para o Avanço da 

Educação Interprofissional (Centre for the Advancement of Interprofessional 

Education – CAIPE), no Reino Unido, apresenta a definição mais amplamente 

socializada na literatura internacional, também compartilhada pela Organização 

Mundial de Saúde, que defende a EIP como a ocasião em que duas ou mais 

profissões da área da saúde aprendem com, a partir de e sobre as outras para 

melhorar a colaboração e a qualidade do cuidado1,4.  

No cenário brasileiro, ao discutir a abordagem da EIP e possibilidades de sua 

incorporação na formação em saúde, merece destaque a instituição do Programa 

Mais Médicos (PMM), sendo uma das mais importantes estratégias de redução das 

desigualdades de oferta e distribuição de cursos de graduação de medicina e de 

profissionais médicos no território brasileiro. Ao incluir, em sua proposta, a 

reestruturação da formação médica do País, o PMM constitui-se como campo 

propício para adoção de iniciativas indutoras da EIP e prática colaborativa.  

Nessa linha, o eixo do programa relacionado à formação médica apresenta 

como um de seus resultados a publicação de novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em medicina, instituídas em 20145, as quais 

apontam que o graduando em medicina deverá aprender interprofissionalmente, a 

partir da troca de saberes com profissionais da saúde, estimulando o aprimoramento 

da colaboração. E, ainda, estimula a aprendizagem compartilhada, a comunicação 

interprofissional e as iniciativas que valorizem os usuários como sujeito central da 

produção dos serviços de saúde6. 

O eixo do provimento emergencial de médicos para atuação em locais de 

maior necessidade e vulnerabilidade, por sua vez, dispõe que os médicos do PMM 

sejam submetidos a processos formativos, com a finalidade de aprimorar a prática 

da Medicina de Família e Comunidade consoante ao modelo de atenção à saúde do 

Brasil. O escopo das atividades pedagógicas previstas estrutura-se em dois ciclos 

formativos. O primeiro contempla um curso de especialização em Saúde da Família 

ofertado por uma instituição de ensino superior integrante do Sistema Universidade 
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Aberta do SUS (UNA-SUS); enquanto o segundo prevê um conjunto de atividades 

educacionais no nível de aperfeiçoamento e extensão, que objetivam aprofundar o 

conhecimento em temas relevantes para atuação na Atenção Básica. No âmbito 

desses dois ciclos há a figura do tutor, responsável pela coordenação e indicação 

das atividades a serem executadas pelos médicos e supervisores; e há o supervisor 

acadêmico, que acompanha as atividades dos médicos in loco.  

Sobre o segundo eixo do PMM, estudo que teve como objeto de investigação 

os projetos políticos pedagógicos (PPP) dos cursos de especialização ofertados no 

primeiro ciclo de formação apontou que, embora nenhum dos PPP explicite a 

interprofissionalidade como base pedagógica, eles apresentam algum grau de 

correspondência com os elementos da EIP. Ademais, convoca a realização de novos 

estudos que, dentre outros recursos, dê voz aos diferentes atores imbricados nos 

processos formativos do PMM, dado que o previsto documentalmente não 

necessariamente é de fato operacionalizado7. 

Com base nos resultados do referido estudo e no entendimento de que, além 

da especialização, os processos de aperfeiçoamento, que utilizam a realidade do 

serviço como recurso pedagógico, representam importante oportunidade para o 

desenvolvimento de competências interprofissionais, questiona-se: O conjunto de 

ações formativas previstas no eixo do provimento emergencial do PMM se alinham 

aos marcos teóricos e metodológicos da EIP para promoção de mudanças nas 

práticas profissionais em direção ao desenvolvimento da colaboração 

interprofissional em saúde? Intentando respondê-la, este estudo tem como objetivo 

identificar se as ações formativas do eixo do provimento emergencial do PMM se 

apoiam em elementos teóricos e metodológicos da EIP, na perspectiva dos 

participantes do programa. 

 

Método 

Trata-se de estudo exploratório, transversal, de abordagem qualitativa, 

desenvolvido em novembro e dezembro de 2016.  

O cenário de pesquisa foi o território sob atuação de quatro das cinco 

instituições supervisoras do provimento emergencial do PMM no estado de Minas 

Gerais: Região Central - Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-

BH); Norte - Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes); Vale do 

Jequitinhonha - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
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(UFVJM); e Triângulo Mineiro - Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Essas 

instituições são responsáveis pela supervisão de 52% (n=448) do total de médicos 

alocados via PMM no estado. 

Considerando o tamanho do território, optou-se por selecionar um conjunto de 

municípios para o desenvolvimento deste estudo: Belo Horizonte, Montes Claros e 

Uberlândia, sob supervisão da SMSA-BH, Unimontes e UFU, respectivamente; e 

Diamantina e Couto Magalhães, sob supervisão da UFVJM. A escolha desses 

municípios se deu em razão de fazer parte do território de atuação do autor principal, 

no período em que os dados foram coletados. 

A população da pesquisa foi constituída pelos médicos, tutores, supervisores 

e profissionais das equipes de atenção básica, as quais os médicos participantes do 

projeto estão vinculados.  

Para determinação da amostra representativa do território, intentou-se incluir 

três equipes da ESF por instituição supervisora: uma equipe com médicos de perfil 

brasileiro, isto é, médicos de nacionalidade e formação brasileiras; uma equipe com 

médicos de perfil intercambista; e uma equipe com médicos advindos da cooperação 

estabelecida entre a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e Cuba.  

Para a seleção dos envolvidos na pesquisa foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: (1) para os médicos: ser vinculado ao PMM pelo eixo do 

provimento emergencial e ter realizado minimamente o 1º ciclo formativo do projeto 

(Curso de Especialização em Saúde da Família); (2) para os profissionais: ser 

profissional da saúde que atua diretamente com o médico do PMM, 

preferencialmente, mas não exclusivamente, componente da equipe mínima de ESF 

(enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde), com 

tempo mínimo de atuação na ESF de um ano; (3) para os tutores e supervisores: 

estar vinculado a uma das instituições supervisoras escolhidas por este estudo há, 

no mínimo, um ano.  

O tempo mínimo de um ano para a atuação dos profissionais, tutores e 

supervisores foi determinado por se acreditar que esse tempo seja suficiente para 

conhecer e se apropriar do cotidiano do trabalho em equipe na ESF. 

Os critérios de exclusão delimitados foram: encontrar-se ausente, 

impossibilitado, em férias, licença ou afastado de suas funções durante o período da 

coleta de dados. 

A amostra final totalizou 82 sujeitos, sendo 11 médicos, 7 tutores, 12 
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supervisores e 52 profissionais de saúde integrantes das equipes de saúde da 

família, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde e assistente social. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista em profundidade aplicada 

aos médicos, tutores e supervisores; e por grupo focal realizado com os demais 

integrantes das equipes de saúde da família. 

As entrevistas foram operacionalizadas com auxílio de roteiro não 

estruturado, composto por sete questões relacionadas aos ciclos formativos do eixo 

do provimento emergencial do PMM e processo de trabalho na ESF com foco na 

abordagem da EIP. Os grupos focais, por sua vez, foram conduzidos por roteiro com 

quatro questões disparadoras pertinentes aos processos de trabalho das equipes.  

Foram realizadas 30 entrevistas e nove grupos focais com tempos médios de 

duração de 58 e 93 minutos, respectivamente. Todos os depoimentos foram 

registrados em equipamento de áudio digital. 

Os dados foram tratados com base na proposta de análise de conteúdo, que 

pressupõe três fases: pré-análise; exploração; e análise e inferência8. 

Na pré-análise realizou-se a transcrição integral das entrevistas e grupos 

focais, dando origem ao corpus analítico, seguida da leitura flutuante do material. A 

etapa de exploração do material teve por objetivo destacar os recortes de ordem 

semântica do corpus, que expressassem elementos da EIP previstos nas diretrizes 

propostas por Barr9 para construção e avaliação de contextos educacionais na 

perspectiva da EIP: aprendizado conjunto entre duas ou mais profissões; 

desenvolvimento de competências para a prática colaborativa; aprendizado sobre o 

papel de cada profissão; a colaboração profissional como estratégia de melhoria da 

qualidade da atenção; aprendizagem interprofissional como estratégia pedagógica 

de integração curricular; utilização de recursos pedagógicos que promovam o 

compartilhamento entre diferentes profissões e que usem o contexto do trabalho 

como disparador da aprendizagem; aprendizagem baseada na inclusão e 

centralização do usuário e na participação efetiva dos profissionais do serviço nas 

práticas educativas. Os recortes de texto foram agrupados por similaridade em três 

categorias e suas respectivas subcategorias. 

E, finalmente, na fase de inferência e interpretação, as informações foram 

condensadas e destacadas, possibilitando interpretações e análise crítica do 

material. 
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Para garantia do anonimato dos participantes do grupo, as falas 

sistematizadas foram identificadas apenas pela categoria profissional o qual 

pertence o sujeito da pesquisa.  

Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos, em obediência às 

diretrizes da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Saúde, o projeto foi submetido à Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado sob o 

Parecer nº 1.264.019. 

 

Resultados 

A análise dos depoimentos evidenciou três categorias temáticas: Os 

pressupostos da EIP enunciados nos ciclos formativos do PMM; As mudanças no 

processo de trabalho em equipe, na perspectiva dos elementos da EIP, 

desencadeadas pelos ciclos formativos; e Dificuldades para a abordagem da EIP 

nos ciclos formativos. As mesmas são elencadas, com suas respectivas 

subcategorias, no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Categorias e subcategorias elaboradas a partir do corpus da pesquisa. Minas 
Gerais, 2016 

Categorias Subcategorias 

Os pressupostos da EIP enunciados nos 
ciclos formativos do PMM 

Aprendizado sobre o papel de cada profissão 

A colaboração profissional como estratégia 
de melhoria da qualidade da atenção 

O estímulo às práticas profissionais 
colaborativas  

A aprendizagem compartilhada baseada nas 
necessidades de saúde da população 

As mudanças no processo de trabalho em 
equipe, na perspectiva dos elementos da 
EIP, desencadeadas pelos ciclos formativos 

Para os médicos: mudança de postura em 
prol do melhor funcionamento da equipe 

Para os formadores: redução de conflitos e 
potencialização dos processos de 
comunicação 

Para os profissionais de saúde: trabalho em 
equipe mais integrado 

Dificuldades para a abordagem da EIP nos 
ciclos formativos 

Formação uniprofissional 

Teoria versus prática 

Apoio aos formadores 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os pressupostos da EIP enunciados nos ciclos formativos do PMM  

Os resultados desta categoria evidenciaram que alguns elementos teórico-

metodológicos da EIP se enunciam nos processos pedagógicos desenvolvidos no 
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âmbito do eixo do provimento emergencial do PMM, entre eles o aprendizado sobre 

o papel de cada profissão, considerado com um dos pressupostos centrais para a 

superação da hierarquia profissional e da atenção centrada no médico.  

“Ajudou muito para definir as funções de cada profissional, dos agentes 
comunitários, do enfermeiro e qual é nossa ligação com eles” (Médico 
intercambista). 

“Facilitou bastante porque eu consegui ver a função de cada profissional no meu 
âmbito de trabalho, para a gente conseguir facilitar, para que o trabalho 
evoluísse” (Médico brasileiro). 

 

A modificação das práticas de cuidado a partir da colaboração profissional foi 

identificada como imprescindível para a melhoria dos resultados de saúde, tal como 

enuncia o objetivo central da EIP. Há o reconhecimento da relevância do trabalho 

em equipe para o enfrentamento adequado das necessidades e problemas de saúde 

dos usuários, família e comunidade. 

“Uma das preocupações é ensinar aos profissionais de saúde que o trabalho em 
equipe é de grande importância para melhorar a saúde da população. As 
pessoas que trabalham em equipe têm maior resolutividade das questões que 
tem atendido diariamente” (Médico cubano) 

“Deixa o serviço mais eficiente, melhora a satisfação do usuário. [...] Nem todo o 
profissional sai com essa visão da importância da multidisciplinaridade, interação 
entre os profissionais” (Médico brasileiro) 

 

As práticas profissionais colaborativas estimuladas no âmbito dos ciclos 

formativos incluem as reuniões em equipe, o compartilhamento de experiências e a 

construção de planos de cuidados conjuntos. 

“É bastante incentivada a formação de grupos educativos, nos quais eles devem 
não apenas trabalhar a educação em saúde, mas também ajudar na formação e 
capacitação de ACS. [...] E eu vi que alguns médicos, especialmente os 
cubanos, tentam incorporar essa sistemática, em que eles conversam e 
capacitam enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS.” (Supervisor). 

“No curso tinha módulos que estimulavam no sentido de dar algumas ideias do 
que a gente poderia fazer na prática, construção de conhecimento, grupos 
operativos, dar feedback para equipe do que estava sendo aprendido” (Médico 
brasileiro). 

“Nos nossos encontros locorregionais a gente tenta trabalhar essa questão de 
troca de experiências, de ensinar e aprender” (Tutor) 

“Meu supervisor também estimula a apresentar casos e a importância do 
trabalho em equipe, como é que funciona quando todos têm um comum acordo” 
(Médico intercambista). 

“Em toda supervisão eu pergunto como está a prática, se estão fazendo grupos 
com outros profissionais, se estão fazendo visita domiciliar junto com a 



130  Resultados ____________________________________________________________   

 

enfermagem. [...] e é aí que a gente consegue identificar as falhas, e tenta 
estimular, incentivar para ver se surte algum efeito. [...] Muitas vezes a gente 
chama a enfermeira para conversar, para ver se a gente consegue estruturar de 
forma mais adequada a atenção primária em cada lugar, mas é um grande 
desafio” (Supervisor). 

Os profissionais compreendem as necessidades das pessoas, famílias e 

comunidade como elemento ordenador do nível de interação entre os profissionais e 

da própria dinâmica do trabalho em saúde. Essa percepção se aproxima do 

pressuposto de aprendizagem compartilhada baseada nas necessidades de saúde 

da população, elemento da EIP que ratifica o paciente como sujeito central e não 

como objeto do cuidado de saúde.  

“Fomos estimulados a conhecer a cidade e o município em que estávamos 
inseridos, a realidade, a sair para a rua e ver os problemas, falar com as 
referências do bairro” (Médico intercambista). 

“Para finalizar o curso de especialização a gente apresentou um TCC [trabalho 
de conclusão de curso]. E ele dependia do trabalho em equipe, identificação dos 
problemas... não foi eu que defini qual o problema a discutir e trabalhar na 
comunidade. Foi identificado pela comunidade e pelos integrantes da equipe” 
(Médico cubano). 

“Quando nós começamos a desenvolver diagnóstico de saúde da área de 
abrangência, tivemos que trabalhar com os agentes de saúde, com enfermeiro, 
estudantes de enfermagem, que nos ajudaram muito. Isso nos estimulou a fazer 
um trabalho em equipe, muitas opiniões, chuvas de ideias e que ao final foi que 
nos ajudou a saber os principais problemas de saúde da população” (Médico 
cubano). 

 

As mudanças no processo de trabalho em equipe, na perspectiva dos elementos da 

EIP, desencadeadas pelos ciclos formativos  

Esta categoria apresenta as apreensões de mudanças, enunciadas pelos 

atores do PMM, que se relacionam com os pressupostos da EIP. Verifica-se que nas 

falas dos diferentes atores – médicos, formadores e profissionais da ESF – 

sobressaiu uma perspectiva distinta, mas que, confluídas, conduzem a um mesmo 

desfecho: maior colaboração profissional no cotidiano do trabalho em saúde. 

Na perspectiva de alguns médicos, os conhecimentos adquiridos por meio dos 

ciclos formativos desencadearam certa mudança de postura, por parte deles, frente 

aos demais profissionais da equipe.  

“Começamos a fazer reuniões regulares com a equipe” (Médico brasileiro). 

“Mudou a gestão do trabalho. Facilitou bastante porque eu consegui ver a função 
de cada profissional no meu âmbito de trabalho, como cada um atua para que o 
trabalho evolua” (Médico brasileiro). 
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Na perspectiva dos tutores e supervisores, o maior impacto se relaciona com 

a resolução de conflitos entre os profissionais integrantes das equipes. 

“A gente conseguiu desenvolver melhor a questão do trabalho em equipe, 
mostrando perspectivas diferentes, modalidades de trabalho em equipe 
diferentes, saber entender o outro dentro das suas dificuldades, que é um dos 
grandes problemas do trabalho em equipe. Eu acho que isso melhorou bastante” 
(Tutor). 

“Contribuiu para reforçar o trabalho em si, a importância de cada profissional 
para o trabalho em equipe” (Supervisor). 

 

Na perspectiva dos profissionais de saúde que atuam com os médicos do 

PMM, as mudanças percebidas estão associadas ao perfil profissional do médico e 

não ao programa especificamente. Nesse sentido, eles consideram que os médicos 

estrangeiros, em especial, os cubanos, são mais sensíveis ao trabalho colaborativo. 

“Você tem a possibilidade de trocar mais com o médico, de trabalhar mais 
junto... ele não chega só para atender e ir embora. Ele troca experiência, escuta 
seu ponto de vista e discute alguns casos” (Equipe de ESF –  perfil cubano). 

“Eu acho que tem uma diferença muito grande no relacionamento. Eles 
[cubanos] são mais abertos, mais acessíveis. Não tem tanto aquele negócio ’eu 
sou médico, por favor, não fale comigo’. É mais fácil de chegar, não temos receio 
de perguntar e discutir casos”. (Equipe de ESF – perfil cubano).  

“No meu entendimento, a gente aprendeu muita coisa com ele e ele 

aprendeu muita coisa com a gente.”  (Equipe de ESF – perfil cubano) 

“Tem a tutora que comparece e sempre procura informações com os outros 
profissionais sobre o trabalho do médico, fazendo a gente se envolver em 
trabalhos de equipe, juntar as experiências do enfermeiro com o médico para 
tentar trazer resoluções para os pacientes.” (Equipe de ESF – perfil brasileiro). 

 

Na fala dos profissionais também se enuncia que a ausência do médico limita 

o trabalho da ESF e, nesse sentido, o PMM torna-se oportuno por assegurar a 

completude das equipes de atenção básica. 

“O ponto forte é o atendimento integral. O agente comunitário fala do 
diagnóstico, fala do ambiente, das vulnerabilidades sociais. Eu com a minha 
percepção, a auxiliar com a dela, o médico com a dele. A gente consegue. [...] 
Quando a gente une a equipe toda, cada um dando uma opinião, a gente 
consegue fazer alguma coisa, pelo menos momentaneamente para tentar sanar 
a necessidade ou a fragilidade naquele momento” (Equipe de ESF – perfil 
intercambista).  
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Dificuldades para a abordagem da EIP nos ciclos formativos 

Esta categoria compreende os pontos de fragilidade dos ciclos formativos que 

atuam como intervenientes para a adoção de ações pedagógicas alicerçadas na 

EIP. Entre eles e, talvez o mais importante, é o fato de os ciclos formativos do PMM 

incluírem, formalmente, apenas os médicos nos processos de formação. Essa opção 

vai de encontro ao preceito fundamental da EIP de aprendizado entre duas ou mais 

profissões, e reforça a lógica de formação uniprofissional e de verticalidade 

hierárquica das relações profissionais. 

“Eu acho que o curso de especialização deveria ser interdisciplinar, seria mais 
rico o ambiente de discussão, porque cada um poderia trazer a experiência da 
própria área” (Médico brasileiro). 

“Eu não me lembro de termos feito, nesses 3 anos de programa, nenhum 
processo de formação que envolvesse formalmente outros profissionais da 
equipe” (Supervisor) 

“O coordenador [da equipe] tem que ser o médico, porque a gente fica 
chateado... uma pessoa chega e fala que não é assim e tem que mudar, uma 
pessoa que está num nível... não é desfazendo, mas como uma enfermeira vai 
questionar o meu trabalho? Isso é uma coisa absurda.” (Médico cubano) 

 

Ficou evidenciado que os elementos da EIP, que se enunciam sobremaneira 

a partir dos processos teóricos de formação, são pouco aplicados e discutidos no 

contexto prático. Essa frágil integração entre teoria e prática dificulta o 

desenvolvimento de competências colaborativas. 

“Poderia ser um pouco mais prático, porque a gente não abordou tanto as 
funções de cada um ou o trabalho em equipe nas avaliações com o supervisor; 
se poderia mostrar alguma dinâmica, algo que mostre para a gente como 
funciona na prática” (Médico intercambista). 

A formação em saúde, especialmente em se tratando dos processos de 

educação permanente, por sua complexidade, exige a adoção de referenciais e 

métodos pedagógicos dinâmicos e alicerçados na aprendizagem significativa e na 

realidade dos serviços. Por outra via, a exigência do uso de tais métodos pelos 

formadores implica capacitá-los para tal e garantir-lhes condições e espaços para o 

desenvolvimento das ações educativas. 

“O PMM pede que utilizemos várias metodologias para fazer a supervisão, mas 
nem sempre a gente conhece todas elas. Então, poderíamos ser capacitados 
para entender as metodologias para que possamos usar métodos diferentes dos 
usuais”. (Supervisor) 

“A supervisão não é considerada dentro das 8h destinadas para a educação 
permanente dos médicos, o que significa que tivemos que fazer as supervisões 
dentro do horário de trabalho, o que traz impacto para a assistência”. 
(Supervisora) 
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“Eu acredito que se tivéssemos um referencial teórico para trabalhar isso, se 
fossemos treinados para desenvolver um trabalho de educação permanente 
visando uma melhor interação multiprofissional, com certeza teríamos bons 
resultados. Mas nós nunca fomos cobrados e nem nunca nos foi passado que 
esta abordagem deveria ser realizada”. (Supervisor) 

 

Discussão 

 

O provimento médico se configura como política estratégica de melhoria da 

qualidade da atenção à saúde frente ao cenário de desigualdade na distribuição inter 

e intra-regional desse profissional no País. Essa desigualdade decorre, 

sobremaneira, da dificuldade de fixar médicos em áreas remotas ou de 

vulnerabilidade social e em razão do modelo histórico de formação médica 

disciplinar, pouco comprometido com as transformações sociais e que tem 

valorizado a formação de especialistas em detrimento da formação de generalistas 

para atuação na Atenção Básica10-12.  

É importante fazer essa ponderação para demarcar a importância do PMM no 

cenário atual brasileiro, que compartilha das mesmas dificuldades que o restante do 

mundo: hiato entre o perfil de formação e necessidades de saúde, limitada 

capacidade de análise do contexto; dificuldade para o trabalho em equipe e 

distribuição desigual dos profissionais de saúde nas diferentes regiões dos países13-

15. 

Pela importância da política é que se reconhece a capacidade de 

transformação do PMM e da coerência que o provimento venha acompanhado de 

iniciativas educacionais, uma vez que a mudança na lógica do trabalho precisar vir 

acompanhada de processos de mudanças na formação dos profissionais de saúde. 

É nesse entendimento que reside a necessidade de se sistematizar o uso dos 

princípios da EIP nos ciclos formativos do PMM, abordagem pedagógica que vem 

sendo amplamente discutida em todo o mundo dada a sua capacidade de melhorar, 

a longo prazo, a qualidade dos cuidados16-17. 

Partindo do pressuposto de que a EIP se configura como a ocasião em que 

diferentes profissões da saúde aprendem de forma conjunta, interativamente, com a 

clara intencionalidade de melhorar o processo de trabalho e a qualidade da atenção 

à saúde18, é possível afirmar que o propósito primeiro dessa abordagem é o 

desenvolvimento das competências colaborativas19. No entanto, juntar, em um 
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mesmo espaço, pessoas de diferentes profissões não é suficiente para o 

desenvolvimento dessas competências. É preciso assumir a intenção de formar 

profissionais de saúde mais aptos à colaboração para o verdadeiro trabalho em 

equipe, indispensável para o atendimento das complexas necessidades de saúde. 

Essa intencionalidade implica a organização sistematizada de conteúdos e de 

métodos de ensino e aprendizagem, teóricos e práticos, que estimulem o 

desenvolvimento de capacidades profissionais cooperativas20.  

As competências colaborativas são definidas como aquelas que viabilizam o 

trabalho em equipe efetivo, resolutivo e alinhado às necessidades de saúde21. A 

produção científica apresenta contribuições valorosas que podem contribuir para o 

reconhecimento, construção e/ou ajuste dessas competências, em consonância ao 

contexto em que a EIP é operada. As publicações mais conhecidas no cenário 

internacional são as matrizes de competências do Canadá22 e dos EUA23, que 

servem como guia para o desenvolvimento de currículos de processos de formação 

na saúde. Ambas ratificam a importância do reconhecimento do papel do outro como 

pressuposto para melhorar a interação, reconhecendo o caráter complementar e 

interdependente entre as diferentes categorias profissionais.  

Sobre isso, evidenciou-se, neste estudo, que os domínios centrais 

apresentados nas referidas matrizes22-23 são abordados nos ciclos formativos do 

PMM: o reconhecimento do papel do outro; o funcionamento da equipe; a 

comunicação interprofissional; e o reconhecimento da necessidade de (re)situar as 

demandas dos usuários, famílias e comunidade como núcleo do processo de 

trabalho em saúde. Esta centralidade no usuário e suas demandas, característica 

precípua das práticas colaborativas, se concretiza por ocasião de maior 

envolvimento da equipe nos processos de discussão e planejamento das ações de 

enfrentamento dos problemas de saúde do território, que exige, por sua vez, o 

reconhecimento de objetivos comuns entre os profissionais de saúde. A partir desse 

reconhecimento, a equipe identifica o papel e a contribuição de cada categoria, 

melhorando o nível de interação num movimento de comunicação mais fluido, que 

tem como desdobramentos a melhoria da qualidade da atenção à saúde e o 

aumento da satisfação do usuário24. 

Outro aspecto que merece destaque nos resultados encontrados por este 

estudo é que a política de provimento médico possibilitou a reversão de cenários de 

saúde, nos quais as equipes de ESF, incompletas pela ausência desse profissional, 
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estavam consideravelmente limitadas para promover atenção integral às 

populações15. A análise das situações de saúde sob a perspectiva de diferentes 

profissionais – olhares que se somam – assegura uma compreensão mais 

aprofundada dos determinantes de saúde e, ao mesmo tempo, permite atuações 

interdisciplinares e interdependentes ampliadas25. Nesse prisma, a 

interprofissionalidade constitui-se estratégia catalisadora para a mudança do modelo 

de atenção à saúde.  

Segundo as falas dos participantes, parceria, interdependência, 

compartilhamento e resolução de conflitos são fundamentos da colaboração 

profissional26-27 enunciados nos ciclos formativos do PMM, embora o exercício para 

o desenvolvimento dessas competências não tenha sido completamente assegurado 

pelas estratégias pedagógicas, em especial, no campo prático. Delineia-se que, em 

grande medida, esses princípios ancoram a proposta de trabalho da ESF, cabendo 

aos processos formativos o fortalecimento dessa abordagem. 

Embora o PMM se apresente como espaço potente para a EIP, ainda há 

importantes lacunas que, uma vez preenchidas, podem conduzir o programa a 

alcançar de maneira mais efetiva os seus objetivos. Entre elas, a que mais chama a 

atenção é o direcionamento das ofertas educacionais apenas aos médicos. É bem 

verdade que a política assume como proposta mudar a lógica do trabalho e 

formação médica para uma que se alinhe às necessidades do SUS. Entretanto, essa 

mudança só pode ser inteiramente concretizada se dela participarem todos os atores 

imbricados na produção do cuidado.  

Ademais, o aprendizado conjunto é condição sine qua non para a superação 

das manifestações hegemônicas de poder e dos silos profissionais, que se ancoram, 

grosso modo, na lógica da fragmentação das áreas de conhecimento28, dispondo-se, 

portanto, contrariamente ao princípio da integralidade. 

Este estudo identificou, ainda, que o PMM estimula os formadores – 

supervisores e tutores – a adotarem métodos pedagógicos inovadores, tal como 

prevê a EIP, segundo a qual são essenciais para o aprendizado compartilhado e 

interativo29. Contudo, o estímulo não é acompanhado de processos de 

desenvolvimento docente, como pontuado pelos entrevistados. 

Assumindo o desenvolvimento docente como um conjunto de ações 

empregadas para qualificar o corpo docente sobre seus papeis, de forma a 

potencializar os processos de formação, ele se faz nuclear para a transformação das 
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práticas pedagógicas e, por conseguinte, das práticas laborais em saúde. Para a 

EIP, o docente atua como mediador nas situações de aprendizagem, competência 

esta que demanda por desenvolvimento dos atores formativos, situando-o como um 

eixo central frente às inovações educacionais, à potência dos cenários de prática 

como espaços seguros e profícuos de compartilhamento de saberes e ao complexo 

processo de discussão dos papeis profissionais30-31.  

O comprometimento com uma formação baseada nos pressupostos da 

interprofissionalidade, no entanto, não pode ser reduzida à figura do formador. É 

requerido apoio institucional – das universidades, serviços de saúde e Estado –, que 

estimulem a criação de uma cultura de formação e trabalho em saúde integradora, 

colaborativa e interprofissional32. 

Pensar estratégias de fortalecimento da EIP no PMM é um caminho 

importante – e necessário – para que a política seja sustentável e para que os 

resultados almejados sejam alcançados e solidificados. As falas dos participantes 

apontam que a dinâmica do trabalho em saúde na ESF é favorável para o 

desenvolvimento das competências colaborativas. O grande salto será possível 

quando os princípios da EIP puderem ser melhor incorporados nos itinerários 

formativos do PMM. 

 

Considerações finais 

 

O estudo evidenciou que alguns elementos centrais da EIP se enunciam nos 

processos formativos desenvolvidos no âmbito do eixo do provimento emergencial 

do PMM, a exemplo do aprendizado sobre o papel de cada profissão, o 

compartilhamento de experiências e a centralidade do cuidado no paciente. Por 

outra via, o preceito fundamental da EIP de aprendizado entre duas ou mais 

profissões não é aplicado sistematicamente, dado que os ciclos formativos se 

destinam, formalmente, apenas aos médicos do programa. Tal fato, no entanto, não 

exclui a possibilidade de desenvolvimento das competências colaborativas, a partir 

da inclusão das diferentes categorias profissionais nos processos de formação 

operados nos cenários de produção do cuidado em saúde. 

O Mais Médicos configura-se como um espaço adequado para a EIP, na 

medida em que assegura a conformação mínima da equipe de ESF, oportunizando, 

assim, uma dinâmica de trabalho integralizada. Nesse cenário, a introdução 
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intencional e sistemática dos princípios da EIP, para que as competências 

colaborativas se desenvolvam, pode repercutir sobremaneira na melhoria da 

qualidade da atenção - que é o horizonte maior dessa estratégia. 

Isto exposto, depreende-se que o PMM se constitui política potente e propícia 

para o fortalecimento da interprofissionalidade, especialmente porque sua proposta 

se assenta na lógica da educação permanente, o que demanda o estabelecimento 

de uma relação de mútua influência entre o campo da educação e do trabalho em 

saúde.  

Considerando o PMM enquanto política recente e a incipiência de 

experiências documentadas sobre a EIP no contexto nacional, torna-se imperativo 

estabelecer um processo permanente de reflexão e avaliação dessas propostas. 

Nessa perspectiva, mais estudos são necessários para testar a influência delas 

sobre o trabalho em equipe e, por conseguinte, sobre a capacidade de resposta às 

demandas de saúde da população. 

Dadas às fragilidades constatadas nos ciclos formativos no que se atem aos 

elementos teórico-metodológicos da EIP que obstam a prática colaborativa, 

recomenda-se a construção de uma oferta educativa sobre a EIP e colaboração 

profissional, para ser disponibilizada aos médicos do provimento emergencial do 

PMM e, oportunamente, aos demais integrantes das equipes de ESF. Vê-se, nessa 

proposta, uma oportunidade estratégica de apresentar e consolidar o conceito de 

EIP e de estimular o desenvolvimento das competências e das práticas colaborativas 

no cotidiano do trabalho em saúde. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O reconhecimento de que “o SUS é interprofissional” ratifica os potenciais 

aspectos viabilizadores para a implementação da abordagem da educação e 

práticas interprofissionais na política de educação na saúde do Brasil (45). 

Os marcos teóricos e metodológicos da EIP presentes na base constitucional 

do SUS, no que se refere aos princípios do trabalho baseado em equipe e da 

integralidade da atenção e da responsabilidade com a formação de recursos 

humanos na área da saúde, favorece a formulação de ações e programas de saúde 

assentados nos referenciais da interprofissionalidade, como na APS, por meio da 

ESF (71,72). 

A ESF é um modelo de iniciativa na qual está presente as bases da 

interprofissionalidade, já que seu arranjo organizacional contempla diversas 

categorias profissionais que viabilizam o aprendizado compartilhado e o trabalho 

colaborativo. No entanto, é possível afirmar que o histórico problema na 

conformação da equipe da ESF pela falta do profissional médico dificulta o alcance 

de resultados mais exitosos de práticas interprofissionais (3). 

A escassez do médico na APS brasileira, sobretudo em áreas remotas e em 

territórios de grande vulnerabilidade social, bem como a sua distribuição desigual 

pelo território nacional, representa fator limitante para a colaboração profissional e 

para a integralidade da atenção, finalidade precípua da EIP (4,26).  

Como forma de solucionar essa problemática situação que atinge as equipes 

da APS, o Ministério da Saúde vem, ao longo dos anos, lançando uma série de 

medidas. Do conjunto dos diversos projetos e programas cujas finalidades são 

prover o profissional médico na APS, o que representou efeitos mais representativos 

e estruturantes na saúde pública brasileira, e que vislumbrou a oportunidade de 

promover estratégias sólidas, coordenadas e intencionais para implementação da 

EIP foi o Programa Mais Médicos - PMM (6). 

O PMM, com seu principal enfoque de prover o médico em áreas 

desatendidas, se destaca no cenário da política de recursos humanos na área da 

saúde por associar o provimento emergencial com iniciativas de qualificação. Essa 

característica do programa demonstra a sua interface com a EPS, visto que estão 

previstos momentos de qualificação realizados no espaço do trabalho em saúde, o 
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que viabiliza a troca de experiências e o compartilhamento de conhecimentos entre 

os diversos profissionais que ocupam a Atenção Básica brasileira (13). 

Posto isso, há de se reconhecer que o PMM apresenta em seus pilares 

importantes elementos da EPS, como o estabelecimento de uma relação de mútua 

influência entre o campo da educação e do trabalho em saúde, sendo essa uma 

ocasião que favorece o desenvolvimento de iniciativas para avançar no tema da EIP 

no País. 

Além do provimento emergencial, o outro eixo do programa está centrado em 

medidas que visa promover mudanças na formação médica, sendo as de maior 

visibilidade aquelas voltadas para a ampliação de vagas de graduação em medicina 

por meio de abertura e interiorização de novos cursos, como forma de garantir 

equilíbrio na distribuição de instituições de ensino pelo território nacional. A revisão 

das diretrizes curriculares, com a finalidade de promover a adequação do futuro 

perfil profissional às necessidades de saúde, também se faz presente nesse eixo, o 

tornando o eixo mais robusto e promissor no conjunto de ações do PMM para 

obtenção de resultados em longo prazo. 

Posto isso, pode-se afirmar que, tanto o eixo da educação como o do 

provimento emergencial do PMM trazem em suas propostas elementos consistentes 

da EIP. Essa prerrogativa se confirma porque, ao se promover uma série de 

iniciativas para mudar a lógica da educação das profissões da área da saúde, por 

meio da publicação das novas DCN da graduação em medicina, incluindo nelas, e 

de forma explícita, importantes aspectos da interprofissionalidade, assim como o 

estabelecimento de medidas para garantir o médico na equipe e sua formação de 

modo compartilhado, demonstram a intencionalidade de incorporar o tema da EIP de 

forma mais concreta na realidade brasileira. 

A respeito das novas DCN dos cursos de graduação em medicina, previsto 

pelo PMM, esta pesquisa apresentou como um de seus objetivos identificar nelas os 

princípios da EIP enquanto dispositivo para a reorientação da formação médica no 

Brasil. 

O arcabouço legal do PMM trouxe, entre outros aspectos, um novo desenho 

constitutivo de orientações voltadas para o currículo médico, primariamente para fins 

de cumprimento legal. Além disso, buscou alcançar os objetivos de aprimoramento 

da formação médica no Brasil, dado que os instrutivos constantes no documento de 

2001 tornaram-se obsoletos diante das necessidades de promover transformações 
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no ensino médico.  

As DCN de 2001 e as mais recentes DCN dos cursos de graduação em 

medicina foram bases para a realização de uma análise documental comparativa e 

exploratória. 

Os resultados demonstram que a explicitação da EIP nas novas DCN é um 

avanço para a sua incorporação no cenário brasileiro. Suas orientações apresentam 

capacidade para modificar o processo de formação de médicos no Brasil, pois 

estimula as instituições de ensino a refletirem sobre a realidade da formação e a 

avançar em importantes pontos para a formação de um profissional com perfil 

alinhado ao SUS. 

A publicação das novas DCN expressa importante iniciativa do Brasil no 

tocante à efetivação de experiências bem-sucedidas de EIP no nível macro da 

realidade, sendo este nível relacionado a processos de natureza políticas que visam 

orientar as instituições formadoras para a incorporação da estratégia educacional 

nos currículos (73).   

A análise comparativa das duas DCN aponta evidentes avanços no texto do 

recente documento publicado, ao contemplar estratégias de qualificação docente 

nas instituições formadoras, uma vez que o corpo formador bem preparado para 

desenvolver competências para o trabalho em equipe e apto para criar condições 

para que alunos compreendem o papel do outro é uma das condições essenciais 

para a implementação da EIP (74,75).  

Não obstante, efetivar processos de formação docente se constitui um dos 

maiores desafios, isto porque exigirá esforços para enfrentar o modelo atual de 

formação, que historicamente é resistente a práticas mais inovadoras, como a EIP. 

Portanto, medidas como planejamento das atividades de desenvolvimento docente 

para a EIP faz-se prioridade, até porque o tema no Brasil é recente (76). 

Outros aspectos favoráveis para a implementação da EIP são revelados na 

análise comparativa das duas DCN, como a clara demonstração da necessidade do 

desenvolvimento de competências profissionais para o trabalho em equipe. Sobre 

essa questão, o texto das recentes DCN aponta que o perfil do futuro médico deverá 

ser voltado para a atuação em trabalho interprofissional nas equipes de saúde, com 

o reconhecimento dos papeis comuns entre os diferentes profissionais de saúde, 

tendo o usuário, família e comunidade como protagonistas nas decisões em saúde. 

O texto de 2001, por sua vez, se restringe a orientações mais ou menos dispersas 
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voltadas para o desenvolvimento de um perfil para o trabalho multiprofissional 

(77,78). 

Estrutura curricular alinhada às dinâmicas e complexas necessidades de 

saúde do contexto nacional e global, recomendação por metodologias ativas e 

estímulo a processo permanente de avaliação do aluno voltado para a formação de 

valores e atitudes coerentes com as demandas sociais e de saúde também são 

importantes aspectos presentes nas DCN de 2014 e que apresentam 

correspondência com o referencial da EIP (79-84).  

Dessa forma, por todos os achados supracitados, é cabível fazer a defesa de 

que as novas DCN apontam claramente para a necessidade da EIP no perfil 

profissional do médico no Brasil, reforça o potencial dessa abordagem para as 

mudanças das práticas e incentiva os agentes ligados com a educação médica a 

lançar iniciativas voltadas para aprendizagem compartilhada, para a comunicação 

interprofissional, assim como para o desenvolvimento de competências profissionais 

que valorizem os usuários como sujeito central da produção dos serviços de saúde.  

Resultado de ações previstas no PMM, essas evidências poderão estimular o 

debate em nível nacional e influenciar na elaboração das diretrizes das demais 

categorias profissionais da área da saúde, conferindo, assim, uma incorporação 

mais consolidada e sustentável da EIP na educação de todas as profissões da área 

da saúde. 

Articular o referencial da EIP à realidade brasileira se mostra adequado, na 

medida em que é possível perceber importantes esforços no país para a sua 

adoção, a exemplo das novas DCN, como ferramenta capaz de reorientar o 

processo de formação em saúde e que merecem ser aperfeiçoadas para assegurar 

resultados que provoquem impacto na melhoria da atenção à saúde. 

Outra importante ação do PMM que este estudo intentou averiguar foi a oferta 

dos Cursos de Especialização em Saúde da Família aos médicos do provimento 

emergencial. Por meio da abordagem exploratória, nove projetos PPP dos cursos 

foram analisados sob os marcos teóricos e metodológicos da EIP. 

Os resultados da análise demonstram que há uniformidade nos programas, no 

tocante à organização curricular, métodos de ensino-aprendizagem e avaliação dos 

alunos, quando analisados sob os referenciais da EIP. 

A explicitação da abordagem da EIP não ocorreu em nenhum PPP dos 

cursos. No entanto, o estudo demonstrou que, nos projetos, há correspondência de 
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conteúdos, em maior ou menor grau, com elementos da EIP, especialmente no que 

tange ao seu objetivo de qualificar profissionais para melhoria dos resultados da 

assistência à saúde. A multi e a interdisciplinaridade, a proposição de atividades 

pedagógicas relacionadas ao diálogo e o desenvolvimento de habilidades que 

necessitam da integração de diversos profissionais de saúde estão presentes nos 

PPP, sendo esses aspectos diretamente relacionados com a EIP (85).  

O uso de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas 

e a discussão de casos clínicos complexos também aparecem nos PPP dos cursos 

como importantes abordagens para o desenvolvimento de pensamento crítico e de 

habilidades interprofissionais (86,87).  

Um notório achado nesta pesquisa se relaciona às teorias educacionais 

propostas para a formulação dos PPP, tão fundamentais para dar sustentação aos 

constructos pedagógicos, sobretudo para a utilização da abordagem da EIP. Mais da 

metade dos projetos analisados carecem de evidências sobre a teoria utilizada para a 

elaboração dos cursos. No entanto, alguns projetos se associam aos princípios 

baseados na Educação pelo Trabalho, na Psicologia Social e na Teoria da 

Complexidade, as quais são propostas pela literatura como orientadoras para o 

desenvolvimento e implementação da EIP (88,89). 

Em se tratando da avaliação para fortalecimento do processo ensino-

aprendizagem, todos os PPP analisados preveem diversos métodos para avaliação 

contínua do desenvolvimento de competências e atitudes profissionais para a prática 

em saúde na APS. Porém, não foram encontradas propostas de avaliação 

institucional, tão necessárias para o aprimoramento dos resultados mediante 

replanejamento dos contextos educacionais, sobretudo para a EIP (90).  

Um aspecto relevante nessa discussão é que, embora os elementos da EIP 

não apareçam de forma explicita nos PPP, o estudo aponta duas importantes 

considerações, intrinsecamente relacionadas: a necessidade de pensar sobre 

propostas pedagógicas mais sistematizadas, como maior clareza dos fundamentos 

teórico-conceituais e metodológicos, e que apesar disso, os cursos se mostram 

potentes para a adoção dos princípios da EIP. 

Um terceiro objetivo do estudo foi encontrar evidências para além dos   

aspectos formalmente instituídos pelo PMM. Questões relacionadas à 

interprofissionalidade com o foco diretamente relacionado ao cotidiano do trabalho   

em saúde também foram investigadas, como a comparação das atitudes em relação  
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à colaboração interprofissional de profissionais de saúde participantes do PMM. 

Por meio da aplicação da EJARCI, as respostas dos profissionais de saúde 

indicaram diferenças estatísticas significantes entre os escores da escala e a 

categoria profissional e entre os escores e a escolaridade, apontando que as 

atitudes para a colaboração interprofissional dos enfermeiros foram mais positivas 

que as dos demais profissionais (91,92). No entanto os achados apontam que o 

escore médio dos diferentes grupos profissionais também é elevado, o que 

demonstra que todas as categorias têm atitudes a favor da colaboração profissional 

(93). 

Sobre os médicos, o estudo revelou que os de perfil intercambista e 

cooperado possuem habilidades e experiências práticas diferenciais em relação aos 

médicos brasileiros, como a centralidade na abordagem comunitária; o partilhamento 

de conhecimentos e práticas com o conjunto da equipe e o estabelecimento de 

vínculo estreito com o usuário e a comunidade. Tais competências contrastam com a 

prática de grande parte dos médicos brasileiros, que ainda mantêm centralidade 

excessiva na abordagem individual e uniprofissional (94). 

Embora, no estudo, os profissionais com formação superior indicam maior 

disponibilidade à colaboração, há muito que se investir em medidas para a 

transformação da educação das profissões de saúde, para que de fato possam 

superar os processos formativos centrados numa perspectiva uniprofissional (72).  

O último objetivo da pesquisa priorizou, na perspectiva dos participantes do 

programa, o enfoque educacional do eixo do provimento e a busca por evidências 

associadas à EIP nesse processo. 

Assim, ao buscar indícios dos marcos teóricos e metodológicos da EIP no 

conjunto de ações formativas previstas no eixo do provimento emergencial do PMM, 

encontraram-se importantes elementos dessa abordagem, como o aprendizado 

sobre o papel de cada profissão, o compartilhamento de experiências e a 

centralidade do cuidado no paciente. 

As competências colaborativas, definidas como aquelas que viabilizam o 

trabalho em equipe efetivo, resolutivo e alinhado às necessidades de saúde são 

abordados nos ciclos formativos do PMM, sendo destaque o reconhecimento do 

papel do outro; o funcionamento da equipe; a comunicação interprofissional; e o 

reconhecimento da necessidade de (re)situar as demandas dos usuários, famílias e 

comunidade como núcleo do processo de trabalho em saúde (77,95,96). 
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Um importante achado neste estudo foi o reconhecimento de que a política de 

provimento médico possibilitou a reversão de cenários de saúde, nos quais as 

equipes de ESF, incompletas pela ausência desse profissional, estavam 

consideravelmente limitadas para promover atenção integral às populações por meio 

da colaboração profissional6. Ademais, o reconhecimento de que questões 

relacionadas ao estabelecimento de parceria, interdependência, compartilhamento e 

resolução de conflitos estão enunciadas nos ciclos formativos do programa, e que, 

de certo modo, pode também ser atribuído a presença do médico na equipe (97). 

O valor público do PMM e sua finalidade para mudar a lógica do trabalho e 

formação médica alinhadas às necessidades do SUS se confirmam no discurso dos 

participantes da pesquisa. No entanto, as críticas sobre o direcionamento das ofertas 

educacionais restritas aos médicos também aparecem, uma vez que propor 

iniciativas educacionais compartilhadas é condição sine qua non para a superação 

das manifestações hegemônicas de poder e dos silos profissionais, que se ancoram, 

grosso modo, na lógica da fragmentação das áreas de conhecimento, dispondo-se, 

portanto, contrariamente ao princípio da integralidade (98). 

Necessidade de investimentos em qualificação docente para a EIP também 

foram revelados no estudo. Mesmo o PMM sendo um importante programa que 

estimula os formadores – supervisores e tutores – a adotarem métodos pedagógicos 

inovadores, tal estímulo não é acompanhado de iniciativas que possibilitam 

promover o desenvolvimento docente, estratégia essencial para dar sustentabilidade 

à sua implementação. De igual maneira, o apoio institucional para a efetivação de 

cultura de formação e trabalho em saúde integradora, colaborativa e interprofissional 

(99, 100) também é imprescindível para a promoção e consolidação da 

interprofissionalidade. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A EIP se configura como uma proposta de transformação das práticas 

educacionais e, por conseguinte, da cultura dos cuidados de saúde. Nessa 

perspectiva, ela tem sido considerada estratégia promissora para a qualificação da 

atenção à saúde e para o alcance da saúde universal. Os principais objetivos dessa 

abordagem educacional consistem na modificação de atitudes dos profissionais da 

equipe de saúde, de forma a melhorar a comunicação por meio do estabelecimento 

de relações dialógicas e promover o desenvolvimento das competências 

colaborativas.  

No contexto brasileiro, a EIP encontra espaço propício para o seu 

desenvolvimento, em especial na Atenção Básica, dada a sua operacionalização por 

meio de equipes multiprofissionais. Com o PMM, que proporcionou a completude de 

equipes anteriormente limitadas pela ausência do médico, pelo empenho em 

modificar as normativas educacionais de medicina e por ofertar estratégias de 

formação alicerçadas na realidade do trabalho, esse nível de atenção mostra-se 

ainda mais permissivo à aplicação dos elementos teóricos e metodológicos da 

educação e práticas interprofissionais. 

Foi com base nessa premissa que esta tese foi desenvolvida. Com ela, 

objetivou-se analisar as propostas e as ações pedagógicas desenvolvidas no âmbito 

do PMM a partir dos referenciais teóricos e metodológicos da EIP e das práticas 

colaborativas em saúde. Para responder a este objetivo, adotou-se diferentes 

técnicas de pesquisa: análise documental, aplicação de uma escala de pontos, 

entrevistas em profundidade e grupos focais, com diferentes atores envolvidos no 

PMM. 

Esta pesquisa exploratória produziu evidências que, confrontadas com a 

literatura especializada no tema, forneceu pistas para a avaliação do potencial do 

PMM enquanto estratégia viabilizadora para a promoção da EIP e das práticas 

colaborativas.  

Da análise das novas DCN dos cursos de graduação em medicina, 

evidenciou-se que elas representam, sem nenhuma dúvida, um grande avanço para 

inserção da EIP no contexto das mudanças da formação em saúde. Mais ainda, a 

clara enunciação da interprofissionalidade no perfil profissional do médico fortalece a 
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discussão e estimula os atores imbricados na educação médica a aperfeiçoar os 

processos de aprendizagem compartilhada e a comunicação interprofissional e de 

iniciativas que valorizem os usuários como sujeito central da atenção à saúde. 

A averiguação dos PPP dos Cursos de Especialização em Saúde da Família 

ofertados aos médicos integrantes do PMM apontou que não há explicitude da 

interprofissionalidade como base referencial, entretanto, eles apresentam aderência 

a alguns elementos da EIP, em especial no que tange ao seu objetivo de qualificar 

profissionais de saúde para melhoria dos resultados da assistência à saúde. 

Dado que o previsto documentalmente não é necessariamente posto em 

prática, também foi operacionalizada uma pesquisa in loco com médicos, tutores, 

supervisores e profissionais de saúde componentes das equipes de ESF nas quais 

médicos do provimento emergencial foram alocados. Buscou-se, com isso, investigar 

mais profundamente se os pressupostos da EIP e prática colaborativa se 

sobressaem nos ciclos formativos e na dinâmica do trabalho em equipe. 

Desta etapa, a partir da aplicação da EJARCI, escala que tem por finalidade 

mensurar a atitude em relação à colaboração interprofissional, identificou-se que 

todos os profissionais apresentaram escores elevados, em especial os enfermeiros. 

O perfil do médico/equipe – brasileiro, intercambista ou cubano – não produziu 

diferenças estatísticas significantes, mas os estrangeiros obtiveram pontuações 

superiores aos brasileiros. Sobre isso, os profissionais de saúde que participaram do 

grupo focal ratificam essa perspectiva. Segundo eles, os médicos estrangeiros 

mostram-se mais afetos ao trabalho em equipe na APS. 

Das entrevistas com os médicos, tutores e supervisores foi possível 

apreender que elementos centrais da EIP se enunciam nos processos formativos 

desenvolvidos no âmbito do eixo do provimento emergencial do PMM. Entre eles, a 

promoção do conhecimento sobre o papel de cada profissão, o compartilhamento de 

experiências no cotidiano do trabalho e a centralidade do cuidado no usuário. 

Porém, o pressuposto fundamental da EIP de aprendizado entre duas ou mais 

profissões não é aplicado formalmente, pois os ciclos educativos incluem apenas os 

médicos. Embora a abordagem da interprofissionalidade possa ser obstada pela 

ausência de outras categorias profissionais no âmbito das ofertas de formação, 

métodos pedagógicos bem empregados podem ser favoráveis ao emprego da EIP. 

De maneira geral, a partir dos resultados desta pesquisa, pode-se afirmar que 

o PMM se qualifica como uma potente oportunidade para o desenvolvimento de 
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competências colaborativas e para a adoção de práticas pedagógicas alicerçadas 

nos elementos teórico-metodológicos da EIP. Isto porque ele oportuniza a 

conformação mínima da equipe de ESF, favorece processos de trabalhos 

compartilhados e a formação em serviço na lógica da EPS.  

É preciso reconhecer, no entanto, que o PMM, por se de uma política recente 

de saúde e educação, ainda carece de estudos mais aprofundados acerca de seus 

diferentes aspectos, que podem se mostrar complexos e tardios. Recomenda-se, 

assim, que novas pesquisas sejam delineadas, não apenas numa perspectiva de 

superar os limites deste estudo, mas de abranger e dialogar com os resultados 

encontrados aqui. 

As limitações da pesquisa incluem sua abrangência local e o número amostral 

que pode não ter sido representativo, o que exige cautela na extrapolação dos 

resultados. Ademais, a ausência de estudos documentados que relacionem o PMM 

à EIP e às práticas colaborativas limitou a interlocução dos resultados encontrados 

aqui com outros achados. Esse fator limitante, no entanto, comprova o ineditismo 

deste estudo, que pode ser contributivo para a inauguração de linhas de pesquisa 

enfocadas no tema e que colaborem para análises mais aprofundadas sobre a 

colaboração interprofissional nas equipes da ESF e para avaliação do impacto do 

PMM sob diferentes perspectivas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre esclarecido 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Educação e práticas 
interprofissionais no Programa Mais Médicos: implicações na formação e no trabalho 
em saúde do contexto brasileiro” que é coordenada por José Rodrigues Freire Filho, com 
orientação de Aldaísa Cassanho Forster e Ricardo Burg Ceccim e que segue as 
recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas 
complementares.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento ou recusar-se a participar da 
pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa se justifica porque apresenta a proposta da Educação 
Interprofissional (EIP), na perspectiva teórica e metodológica que poderá ser adotada nas 
frentes do Programa Mais Médicos (PMM), com contribuições para a literatura em torno do 
ensino na saúde, enquanto que o trabalho em saúde poderá se beneficiar dos princípios 
desse estilo educacional para o fortalecimento das práticas colaborativas, o que pode gerar 
qualidade para o desenvolvimento da atenção e cuidado em saúde. A pesquisa tem como 
objetivo geral: Analisar aspectos do Programa Mais Médicos relacionados à reorientação 
das ações pedagógicas e das práticas de saúde, a partir dos referenciais teóricos e 
metodológicos da Educação e da Prática Interprofissionais em saúde. E como objetivos 
específicos: Conhecer experiências práticas e contribuições teóricas em torno da EIP na 
realidade brasileira, por meio de revisão integrativa da literatura; Identificar nas recentes 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Medicina, instituída a partir 
do PMM, princípios da EIP enquanto dispositivo para a reorientação da formação médica no 
Brasil; Examinar as ofertas formativas (cursos de especialização, extensão e 
aperfeiçoamento) do PMMB, que integram o eixo do provimento emergencial do PMM, sob a 
ótica das bases teóricas e metodológicas da EIP; Analisar o processo de incorporação dos 
médicos do eixo do provimento emergencial do PMM nas equipes da Estratégia Saúde da 
Família e suas implicações para o desenvolvimento de práticas interprofissionais; Discutir 
percepções e proposições dos atores envolvidos (supervisores/tutores) nos itinerários 
formativos do eixo do provimento emergencial do PMM, a respeito da EIP como pressuposto 
para o desenvolvimento de práticas colaborativas em saúde. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 
participação de grupo focal, preenchimento de uma escala do tipo Likert e entrevista. Os 
dados serão coletados por um segundo pesquisador devidamente treinado. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: você, pela natureza da atuação 
profissional que envolve mais categorias, poderá se sentir desconfortável em compartilhar 
experiências, temendo a exposição. Outro ponto é sobre o desconhecimento de 
determinadas terminologias. Estes riscos serão minimizados através das seguintes 
providências: vocês serão orientados sobre o conceito de EIP, bem como outros termos 
pertinentes. Sobre a possibilidade de se sentirem expostos, serão adotadas metodologias 
para evitar situações dessa natureza, com a finalidade de enfatizar a natureza imparcial do 
estudo. 
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro e a 
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Garanto que os dados obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão 
utilizados para outros fins além dos previstos neste termo. 

Você ficará com uma via original deste termo, que deverá ser rubricada e assinada 
em cada página e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 
diretamente para o pesquisador principal, José Rodrigues Freire Filho, no endereço Rua 
César Tupinambá Roselino, 176, Vila Ana Maria - Ribeirão Preto – SP, CEP 14026-230, ou 
pelo telefone (61) 999266320. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP) no endereço 
Rua Teresina, 690, Sumarezinho - Ribeirão Preto – SP, CEP 14055-380, ou pelo telefone 
(16) 3315-0001. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 
esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei 
submetido e dos possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me 
garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante a pesquisa e o direito de 
desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha família. Autorizo, assim, a publicação dos 
dados desta pesquisa sendo-me garantido o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes 
a minha identificação. 
 
Participante da pesquisa ou responsável legal:  
 

 
_________________________, ____/____/____. 
 
_________________________________ _________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

 

José Rodrigues Freire Filho (Pesquisador responsável) 
Doutorando do Departamento de Medicina Social da Faculdade Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. Av. Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, CEP: 14049-900, Ribeirão Preto, 
SP. Tel. (16) 36022616. 
 
Profa. Dra. Aldaísa Cassanho Forster (Orientadora da Pesquisa)  
Docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Av. 
Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, CEP: 14049-900 Ribeirão Preto, SP. Tel. (16) 36022516 
 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-FMRP) 
Rua Teresina, 690 Sumarezinho, Ribeirão Preto, SP. Tel. (16) 36020009. E-mail: 

csecuiaba@fmrp.usp.brmailto:cep@uern.br 
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APÊNDICE B – Roteiro do Grupo Focal 

Roteiro do Grupo Focal com os profissionais da ESF 

Questões disparadoras  

1. Vocês acham que o Projeto Mais Médicos para o Brasil conseguiu desencadear 

mudanças na dinâmica do trabalho em equipe com outros profissionais na Estratégia 

Saúde da Família (fortaleceu o trabalho em equipe)? 

2. Quais os pontos mais fortes e mais frágeis para o desenvolvimento do trabalho 

em equipe? 

3. Que experiências em seus processos de formação acadêmica (graduação, 

residência, pós-graduação etc.) foram importantes para formar suas habilidades para 

trabalhar efetivamente em equipe? 

4. Na realidade dos serviços de saúde, vocês passaram por algum processo 

formativo que estimulou ou fundamentou sua prática para a efetivação do trabalho 

em equipe?  
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APÊNDICE C – Roteiro para entrevista com os médicos  

Roteiro de entrevista com os médicos 

1. Você considera que os ciclos formativos (curso de especialização, módulos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS - AVASUS, visitas dos supervisores) no 

âmbito do Mais Médicos qualifica seu trabalho para atuar em equipe com outros 

profissionais? Em que aspectos? 

2. Assim que começou a exercer sua prática profissional, você se sentiu preparado 

para trabalhar em equipe com outros profissionais de saúde? 

3. Nos ciclos formativos do Mais Médicos (curso de especialização, módulos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS - AVASUS, visitas dos supervisores) 

você foi estimulado a desenvolver e/ou fortalecer o trabalho em equipe com outros 

profissionais na realidade em que você está inserido? Você pode citar exemplos? 

4. Nos ciclos formativos do Mais Médicos (curso de especialização, módulos no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS - AVASUS, visitas dos supervisores) 

você foi estimulado a aprender/ensinar em conjunto e de forma interativa com os 

demais profissionais de saúde? Você pode citar alguma experiência? 

5. O que mais mudou na dinâmica do trabalho em saúde a partir da sua participação 

nos ciclos formativos do Mais Médicos? 

6. Se você pudesse sugerir mudanças nos ciclos formativos, quais seriam? 

7. Gostaria de acrescentar alguma outra informação sobre o tema?  
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APÊNDICE D – Proposta de roteiro para entrevista com os tutores e 

supervisores do PMMB 

Roteiro de entrevista com tutores e supervisores 

1. Na sua percepção, quais os maiores desafios a serem enfrentados pelos 

profissionais no que diz respeito ao trabalho em equipe com outros profissionais na 

ESF? Como as ações formativas do PMMB trabalham essas questões (há o 

desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe)? 

2. Você considera que as ações formativas provocaram mudanças na dinâmica do 

trabalho em equipe com outros profissionais? Em que aspectos?  

3. Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos médicos participantes do 

PMMB durante as ações formativas? 

4. Nos ciclos formativos, os médicos são estimulados a aprenderem/ensinarem na 

interação com outros profissionais de saúde? Você teria alguma experiência para 

relatar? 

5. Outros profissionais de saúde são estimulados a participar dos itinerários 

formativos?  

6. Se você pudesse sugerir mudanças nos ciclos formativos, quais seriam? 

7. Gostaria de acrescentar alguma outra informação sobre o tema?  
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APÊNDICE E – Artigo 1 publicado  
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APÊNDICE F – Comprovante de submissão do Artigo 2  
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APÊNDICE G – Comprovante de aprovação de publicação do Artigo 3  
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ANEXO A – Autorização das instituições supervisores do PMMB e secretarias 

de saúde para realização da pesquisa 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO C – Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração 

Interprofissional (EJARCI) 
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ANEXO D – Autorização para utilização da EJARCI/ JeffSATIC 

De: Mohammadreza Hojat <Mohammadreza.Hojat@jefferson.edu> 
Assunto: RE: about a new research - asking your permission to use JSATIC 
Data: 4 de março de 2016 11:20:02 BRT 
Para: Suely Grosseman <sgrosseman@gmail.com>, "vianacostam@yahoo.com.br" 
<vianacostam@yahoo.com.br> 
 
Dear Suely: 
Hope all goes well with you. I was away from the office for a couple of weeks. Came 
back today. Yes, Dr. Marcelo Viana has my permission to use the JeffSATIC. Did you 
send me a copy of your translated version for my file? 
Wishing you he best in your project. 
(-: 
Hojat    
*********************************************** 

         Mohammadreza Hojat, Ph.D. 
         Research Professor of Psychiatry and Human Behavior 
         Director of Jefferson Longitudinal Study 
         Center for Research in Medical Education and Health Care 
         Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University 
         1015 Walnut Street, Curtis Building, 3rd Floor, Suite 320B 
         Philadelphia, PA 19107, USA 
            
         Voice-mail: (215) 955-9459 
         Fax: (215) 923-6939 
         E-mail: Mohammadreza.Hojat@Jefferson.edu 
         Website: www.jefferson.edu/university/skmc/research/research-medical-

education.html 
  Webpage:www.jefferson.edu/university/skmc/research/research-medical-
education/team/hojat.html 
 
************************************************************************ 
To be understood is a basic human need that can be fulfilled when an empathic 
relationship is formed. 
  
Information about my book “Empathy in Patient Care” is posted 
at: www.springer.com/us/book/9780387336077.  The expanded and updated edition 
of the book under a new title “Empathy in Health Professions Education and 
Patient Care”  will be released in 2016, posted 
at: www.springer.com/us/book/9783319276243. 
  
From: Suely Grosseman [mailto:sgrosseman@gmail.com]  
Sent: Thursday, March 03, 2016 3:07 PM 
To: Mohammadreza Hojat; vianacostam@yahoo.com.br 
Subject: about a new research - asking your permission to use JSATIC 
  
Dear Prof. Hojat. 
  
There is a long time we don`t talk to each other and I miss our meetings on 

https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=Mohammadreza.Hojat@jefferson.edu
https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=sgrosseman@gmail.com
https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vianacostam@yahoo.com.br
https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vianacostam@yahoo.com.br
https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=Mohammadreza.Hojat@Jefferson.edu
http://www.jefferson.edu/university/skmc/research/research-medical-education.html
http://www.jefferson.edu/university/skmc/research/research-medical-education.html
http://www.jefferson.edu/university/skmc/research/research-medical-education/team/hojat.html
http://www.jefferson.edu/university/skmc/research/research-medical-education/team/hojat.html
http://www.springer.com/us/book/9780387336077
http://www.springer.com/us/book/9783319276243
https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=sgrosseman@gmail.com
https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=vianacostam@yahoo.com.br
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Tuesdays. 
Marcelo Musa, Edna and I have finished the cultural adaptation and translation of 
your scale JEFFERSON SCALE OF ATITUDES TOWARD INTERPROFESSIONAL 
COLLABORATION 
I am sitting with Dr. Marcelo Viana, professor of nursing school at one University at 
Northeast Brazil (State University of Rio Grande do Norte) and he intends to apply 
the scale among 60 health professionals who work in Family Health Care Units, 
including health workers, nurses, physicians, dentists.  
So, I would like to ask your permission, so that he can use the Portuguese version of 
JSATIC. This message is addressed to you and to him, so that we can begin to talk. 
  
Thank you so much in advance. 
Best wishes☺ 
Suely Grosseman 
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