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O livro A equipe multiprofissional de saúde: ações inter-relacionadas, organizado por docentes 

enfermeiras, contempla uma discussão acerca da interdisciplinaridade que envolve as 

práticas do cuidado ao ser humano na sua inter-relação com o ecossistema, através de um 

enfoque multiprofissional. É nessa visão de compartilhamento de conhecimentos que as 

forças somadas, entre as diferentes categorias profissionais, tornam-se fundamentais para 

o desenvolvimento de uma prática científica.    

Ressalta-se que a inter-relação do ser humano com o ecossistema vem ao 

encontro dos objetivos do Grupo de Estudo e Pesquisa: Gerenciamento Ecossistêmico em 

Enfermagem/Saúde (GEES), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande que são estudar, viabilizar, desenvolver a 

produção de conhecimento técnico-científico e administrativo/gerencial em 

Enfermagem/Saúde, buscando a melhoria da qualidade dos Serviços e Ações de saúde 

visando o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida do ser humano e da coletividade e, em 

especial, do trabalhador em saúde, seu ambiente e o contexto do trabalho, as inter-

relações políticas envolvendo a assistência/cuidado e o uso racional dos recursos na 

saúde. 

A construção desta proposta temática propôs um intercâmbio de experiências 

vivenciadas pela trajetória acadêmica e profissional de cada um dos autores. Esse livro, 

organizado por Hedi Crecencia Heckler de Siqueira, Doutora em Enfermagem e docente 

do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG), Diana Cecagno, Mestre em Enfermagem e Professora Assistente da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e Queli Lisiane Castro 

Pereira, Mestre em Enfermagem e docente, coordenadora do curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, pesquisadoras do Grupo de 

Estudo e Pesquisa: Gerenciamento Ecossistêmico em Enfermagem/Saúde da FURG, nos 

traz um elenco de diferentes especialistas que atuam na área da saúde, dentre eles, 

enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros, para fornecerem 

subsídios atualizados, aos leitores, em suas respectivas áreas. 

A realização deste livro foi possível pela inter-relação entre professores, 

profissionais e pesquisadores de diferentes áreas da saúde e membros de grupos de 

pesquisa e Programas de Pós-Graduação da região sul do Brasil. Além de conter valiosas 

contribuições, fornecendo aos profissionais das áreas de saúde especialistas ou não, 

graduandos e pós-graduandos das ciências da saúde e suas respectivas subáreas do 

conhecimento, um índex atualizado, descrito de forma clara, didática e que abrange cada 

tema proposto de forma conceitual, interligados a fim de realizar um verdadeiro exercício 
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da organização sistêmica. Esta publicação está organizada em quatorze capítulos, 

apresentados a seguir: 

No primeiro capítulo, denominado O ser humano e o trabalho na equipe 

multiprofissional de saúde, os autores tecem uma reflexão acerca da multidimensionalidade 

do ser humano e as relações que envolvem o trabalho de uma equipe multiprofissional no 

contexto da saúde coletiva. A busca pelo equilíbrio e integralidade da equipe possibilita a 

construção de um ambiente multiprofissional e interdisciplinar de forma a conduzir para 

um verdadeiro olhar de interdisciplinaridade no trabalho em saúde.  

O segundo capítulo, Enfermagem: História e interfaces da profissão conduz o leitor a 

uma temática que apresenta a enfermagem como uma profissão, que ao longo dos anos, 

construiu um olhar voltado para a necessidade do cuidar humano, holístico e dialógico 

em saúde coletiva. A abordagem histórica, destacada na construção do capítulo, permite a 

solidificação da identidade profissional do enfermeiro representando-o como um dos 

elementos fundamentais nas ações do cuidado humano. Resume-se no quadro de pontos- 

chave, neste capítulo, a criação dos cursos de auxiliar e técnico de enfermagem e o 

histórico do ensino superior no Brasil, além de retratar a pós-graduação em enfermagem 

no país, trazendo a origem dos cursos de pós-graduação “lacto sensu” e “stricto sensu” em 

enfermagem.  

A obra apresenta no terceiro capítulo, O odontólogo na equipe multiprofissional de 

saúde, trazendo a inserção deste profissional nas equipes de saúde e discutindo sobre um 

sistema de prestação de serviços odontológicos deficiente. Acrescenta que a formação 

deste profissional no ensino da odontologia, não está cumprindo o seu papel na formação 

de profissionais comprometidos com o SUS e com o Controle Social, o que implica num 

descumprimento do compromisso social que possui com a população. 

A evolução da medicina, apresentada no quarto capítulo O profissional médico na 

equipe multiprofissional de saúde é referida pelos autores como profissão indispensável na 

composição da equipe multiprofissional dos serviços de saúde. Os autores revelam que os 

significativos achados médicos, ao longo de sua história, reforçam os avanços atuais, 

importantes no constructo da longevidade humana.  

No quinto capítulo, A profissão de assistente social: atribuições na equipe 

multiprofissional de saúde, os autores discutem as peculiaridades da profissão de Assistente 

Social, abordando a trajetória histórica da profissão, bem como apresentam o cenário 

deste na atualidade, revelando que o mercado de trabalho do assistente social se 

concentra nas áreas da saúde, seja nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, na rede 

privada e pública de ambulatórios especializados.    
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O sexto capítulo O profissional nutricionista retrata o campo de atuação 

profissional do nutricionista, trazendo um breve histórico da profissão. Além disso, os 

autores têm uma preocupação em retratar o fazer do nutricionista enfatizando a relação 

dos elementos homem/alimento/meio ambiente como objetos de trabalho fundamentais 

do profissional. O capítulo traz uma ênfase especial à área de marketing em alimentação e 

nutrição, no qual o nutricionista exerce a educação nutricional no coletivo, bem como 

presta serviços de consultoria em empresas para o desenvolvimento de programas para a 

área de nutrição e alimentação.   

Para a compreensão da atividade física como fundamental para a saúde da 

população, a obra contempla, no sétimo capítulo o Educador Físico na equipe 

multiprofissional de saúde. Os autores abordam questões como a educação física e seus 

profissionais, quem são, quais suas atribuições, orientando o leitor sobre os espaços de 

ocupação do educador físico, ou seja, escolas, academias, clubes, clínicas e etc, além de 

atuar junto as equipes das instituições de saúde. 

No oitavo capítulo Fisioterapia: uma profissão em evolução discute-se a atuação do 

fisioterapeuta, contemplando a história e a evolução do processo de formação desse 

profissional. As autoras enfatizam a necessidade do reconhecimento do fisioterapeuta, 

inserido na equipe multiprofissional em atenção básica em saúde, e mostra-se como um 

profissional imprescindível para o planejamento de atenção à saúde no país. 

No nono capítulo, O biólogo e a saúde coletiva: da saúde ecossistêmica ao ecossistema 

saudável, os autores transitam pela saúde ecossistêmica e o ecossistema saudável, através 

dos quais discutem sobre a inserção do profissional na equipe multiprofissional e 

ressaltam a abordagem de saúde voltada a uma visão ambiental da sociedade, buscando o 

seu lugar nesse contexto e fazendo-se respeitar como profissional competente e capacitado 

para o atendimento da saúde da população brasileira de forma crítica e reflexiva. 

As inter-relações do profissional farmacêutico com os demais membros da 

equipe multiprofissional de saúde são abordadas no décimo capítulo: O farmacêutico e sua 

atuação na equipe multiprofissional de saúde. Nesse capítulo, são apresentadas as diferentes 

áreas de atuação do profissional e a importância da atuação do farmacêutico na equipe 

multidisciplinar. Salientam que as inter-relações estabelecidas com os demais membros da 

equipe mostram-se fundamentais na busca pela qualidade de vida dos pacientes.  

A temática discutida no décimo primeiro capítulo O psicólogo: membro da equipe de 

saúde traz a atuação do profissional psicólogo como desafiadora, apresentando aos leitores 

os desafios que enfrenta no contexto da saúde coletiva. No capítulo enfatiza-se a 

necessidade de profissionais voltados para o trabalho coletivo e de interação entre os 
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membros de cada equipe com o todo, buscando a melhoria da qualidade de vida do ser 

humano, através de ações mais comprometidas e ancoradas nas realidades sociais. 

A atuação do Médico Veterinário na equipe multiprofissional de saúde é 

apresentada no décimo segundo capítulo intitulado O papel do médico veterinário em saúde 

pública. Os autores mostram a medicina veterinária como contribuidora para a promoção 

da saúde humana, pois enfatizam a sua atuação em programas de controle ambiental, 

saneamento, preservação e controle da fauna, na administração em Saúde Pública, 

aplicados à prevenção de doenças, proteção da vida e promoção do bem-estar dos seres 

humanos. 

O penúltimo capítulo ou Arte-educador na equipe multidisciplinar do trabalho em 

saúde relata uma experiência pedagógica realizada num curso de especialização em Saúde 

da Família, no qual foram desenvolvidas oficinas de arte-educação para a apreciação da 

estética do trabalho coletivo em saúde. Os autores revelam aos leitores a possibilidade de 

inserção do Arte-Educador na equipe multidisciplinar e mostram as inter-relações entre 

arte, cuidado e saúde. 

Finalmente, o último capítulo ou Serviços de apoio na saúde: sua interface com a 

equipe multiprofissional de saúde, os autores apresentam diferentes conceitos que abarcam os 

serviços de apoio das instituições de saúde e os mostram em consonância com a equipe 

multiprofissional. O capítulo chama para a necessidade da Educação Permanente em 

Saúde, visto como um elemento capaz de oferecer recursos e estratégias pedagógicas 

fundamentais para a produção de mudanças de pensamento e de práticas 

multiprofissionais, o que contribuirá para a comunicação dos serviços de saúde das 

instituições. 

Por fim, o livro Equipe multiprofissional de saúde: ações inter-relacionadas representa 

uma obra que reúne diversos textos, autores e profissionais com olhares distintos, e que, 

além disso, serve de referência para acadêmicos, profissionais, pesquisadores, cidadãos e 

autoridades, para a compreensão da magnitude de equipes que somam esforços no intuito 

constituir a força que se ocupa em promover, prevenir, recuperar, reabilitar e transformar 

a saúde do ser humano. 
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