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INTRODUÇÃO

O conceito de interdisciplinaridade apareceu no século XX, 
mas vem desde a pré-história à preocupação com a integra-

ção dos saberes para construir e tratar de assuntos científicos e 
técnicos de forma a atender as necessidades humanas e a com-
preensão de fenômenos sociais de consideração e dimensão re-
levantes com aspectos sócio-históricos1. 

A complexidade do viver humano e dos problemas que afe-
tam a saúde das pessoas que buscam os serviços de saúde na 
realidade atual, coloca aos profissionais da área, importantes 
desafios quando se trata de pensar e realizar o seu trabalho. O 
reconhecimento do ser humano e a necessidade de interven-
ções mais complexas no contexto de trabalho em saúde im-
põem abordagem interdisciplinar, uma vez que o profissional 
isoladamente, não consegue dar conta de todas as dimensões 
do cuidado humano2.

A atenção integral à saúde é uma forma de conceber o indi-
víduo em sua rede social, bem como é uma forma de intervir. 
Caracteriza-se pelo conjunto das ações em saúde e ações so-
cioculturais que são planejadas a partir de uma visão integrada 
das várias dimensões da vida do indivíduo: educativa, assisten-
cial e de reabilitação3.

Recebido: 12/05/2010                 
Aprovado: 29/03/2011

A pesquisa com amostra composta de 13 profissionais de diferentes formações da Área de Saúde teve como objetivo ana-
lisar a prática da interdisciplinaridade em uma Unidade de Saúde do Município de Santa Maria/RS; e identificar suas pers-
pectivas sobre a contribuição de sua profissão para o trabalho interdisciplinar. Os participantes demonstraram possuir bom 
relacionamento entre si e com usuários, buscando a prática da interdisciplinaridade, respeitando ao outro e ao seu conheci-
mento e também a articulação do saber e do fazer. Os resultados obtidos demonstram, pois, que práticas de planejamento 
coletivo, reuniões sistemáticas da equipe com os usuários contribuem para a integralidade do cuidado com a saúde, para a 
educação permanente e para a satisfação do trabalho. A perspectiva interdisciplinar é, um caminho promissor para a melho-
ria da qualidade assistencial em saúde.
Descritores:	Interdisciplinaridade;	Profissionais	da	saúde;	Prática;	Unidade	Básica.

This research has been done with thirteen (13) health professionals from different areas of knowledge with the aim of analyzing 
how those professionals deal with interdisciplinary questions in a municipal health center in Santa Maria, Rio Grande do Sul, 
Brazil; and identifying their perspectives about their professional contribution for the interdisciplinary work. The participants 
shows a good relationship among themselves as well as regarding their patients once that relation was based on mutual res-
pect and on the interdisciplinary practice, considering both the theory and the practice. The results show that the practice of 
collective planning and regular team meetings with users contribute a lot to the Health care, to the continued education and to 
the satisfaction at work. Therefore, the interdisciplinary expectation is surely a very promising way to improve in health care.
Descriptors:	Interdisciplinary;	Health	professionals;	Practice;	Municipal	health	center.	

La muestra de esta investigación consistió en 13 profesionales de diferentes formaciones de la salud para analizar la prácti-
ca de la interdisciplinariedad en una unidad de salud en el municipio de Santa María/Rio Grande do Sul, Brasil; e identificar 
sus perspectivas sobre la contribución de su profesión y para el trabajo interdisciplinario. Los participantes demostraron 
poseer buena relación entre sí y con los usuarios, con búsqueda de una práctica de interdisciplinariedad, respetando mutu-
amente y a sus conocimientos y, también, la articulación de conocer y hacer. Los resultados obtenidos demuestran que las 
prácticas de planificación colectivas y reuniones de equipo sistemáticas con los usuarios contribuyen a la amplitud de la 
atención de la salud, a la educación y a la satisfacción del trabajo. La perspectiva interdisciplinaria es un camino prometedor 
para el mejoramiento de la calidad en la atención a la salud. 
Descriptores:	Interdisciplinariedad;	Profesionales	de	salud;	Práctica;	Unidad	básica.
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Numa equipe de saúde, todos os elementos sentem neces-
sidade de ajudar o “outro” dentro de sua perspectiva profis-
sional. Para se compreender quem é a pessoa com quem nos 
relacionamos, precisamos estabelecer um sistema eficiente 
de comunicação4.

Em se tratando de atenção a saúde, os questionamentos 
acerca da validade e aplicabilidade do conhecimento fragmen-
tado, é relevante para as instituições e para os profissionais pre-
ocupados com uma assistência de qualidade, com a realização 
de um trabalho mais sensível, mais motivador e de qualidade4.

O cuidado em saúde requer profissionais com um compro-
misso ético efetivo com os usuários e um modelo de atenção 
centrado no usuário e suas necessidades. Os trabalhadores da 
saúde atuam na produção do cuidado a partir de seus núcleos 
de competência específicos por profissão, associados à dimen-
são cuidadora de todo profissional de saúde1.

Atualmente, os profissionais da saúde se inserem no sis-
tema e nos serviços de saúde para cumprir funções assisten-
ciais, e ao longo do tempo, descobrem novas possibilidades 
de atuação para as quais se preparam em processo, com gran-
de contribuição da aprendizagem pelo trabalho e de iniciati-
vas de formação estimuladas e financiadas pelo Sistema Úni-
co de Saúde – SUS5.

Este trabalho justifica-se, pois, poucos são os relatos de 
experiências interdisciplinares desenvolvidos no campo da 
prática assistencial em saúde. No exercício, os profissio-
nais que acreditam que a atuação interdisciplinar se cons-

titui na melhor forma de abordar os problemas de saúde 
precisam, cotidianamente, inventar e reinventar modos de 
atuar interdisciplinarmente.

Assim, este estudo teve como objetivo analisar a prática da 
interdisciplinaridade em uma Unidade de Saúde do Município 
de Santa Maria/RS, e identificar suas perspectivas sobre a con-
tribuição de sua profissão para o trabalho interdisciplinar.

METODOLOGIA
O estudo é de natureza qualitativa6, realizado no período de 
agosto e setembro de 2009, numa Unidade de Atenção Pri-
mária à Saúde da região Oeste do Município de Santa Maria 
- RS. A coleta de dados foi realizada com 13 profissionais da 
área da saúde (médico, enfermeiras, técnicas de enfermagem, 
odontólogos), na faixa etária de 30 a 62 anos de idade. Dentre 
os entrevistados, destaca-se a contribuição do coordenador da 
Unidade assim como do vice-coordenador. 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados, um for-
mulário com perguntas abertas e fechadas, tendo como variá-
veis: dados sócios demográficos (gênero, faixa etária, escola-
ridade, profissão), bem como questões abertas relacionadas à 
interdisciplinaridade.

Foi obtido o Termo de aprovação da Secretaria Municipal de 
Saúde, do município de Santa Maria – RS. Este estudo seguiu as 
Diretrizes e Normas que regulamentam a pesquisa envolvendo 
seres humanos, atendendo à Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, e assim foi solicitada a assinatura do 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, antes 
da aplicação da coleta de dados, sendo garanti-
dos o anonimato e a possibilidade de desistência 
dos participantes a qualquer momento. O projeto 
de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos do Centro Univer-
sitário Franciscano – UNIFRA, sob o nº 1246 em 
24/08/2009.

A investigação qualitativa requer como atitu-
des fundamentais à abertura, a flexibilidade, a 
capacidade de observação e de interação com os 
pesquiados e com os atores sociais. É capaz de 
incorporar a questão do significado e da intencio-
nalidade como inerentes aos atos, às relações e as 
estruturas sociais6.

RESULTADOS
Após a análise das entrevistas, se procurou apre-
ender nas falas dos sujeitos as ideias relaciona-
das e agrupá-las em temáticas de acordo com a 
similaridade das informações.

Em relação à questão: O que você considera um 
bom relacionamento de trabalho? Destaca-se a de dois profis-
sionais:

“... acredito que a ética profissional deve predominar, sendo 
esta indispensável em qualquer profissão, cada um valorizando 
o seu trabalho e o do colega...”; 

“...deve haver comunicação entre os integrantes da equipe, 
coleguismo, respeito mútuo, procurando solucionar os proble-
mas da melhor maneira possível...”. 

Dentre os entrevistados houve relatos de que os mesmos pos-
suem ótimo relacionamento, tendo, pois, facilidade de se adaptar 
em qualquer ambiente possuindo o mesmo objetivo de trabalho.

A interdisciplinaridade é uma questão de atitude. É uma 
relação de reciprocidade, de mutualidade, associada ao de-
senvolvimento de traços de personalidade, como confiança, 
paciência, capacidade de adaptação, sen-
sibilidade em relação às demais pessoas, 
aceitação e riscos, aprender agir na diver-
sidade7.

No trabalho em equipe, a flexibilida-
de da divisão do trabalho convive com as 
especificidades de cada área profissional. 
Tal convivência não vai a ponto de propor 
outra ordenação do trabalho coletivo por 
referência ao modelo biomédico dominan-
te, suscitando o questionamento das desi-
gualdades entre os diferentes trabalhos e a 
pertinência da introdução de outras abor-
dagens às necessidades de saúde8. 

Quanto à questão, Como é o seu rela-
cionamento com os colegas de serviço? 
Os participantes responderam ter ótima 
convivência, visto que respeitam as di-
ferenças existentes entre si, e para o trabalho se realizar de 
forma contínua e ser desenvolvido com qualidade, todos 
tem que ter bom relacionamento.

Também, foram revistos como está o relacionamento inter-

pessoal: Você fica satisfeito (a) com a maneira que realiza suas 
atividades. Por quê? Alguns responderam que sim, pois pos-
suem convicção e comprometimento com suas ações, dedica-
ção com seu trabalho e isso acontece por que gostam da profis-
são. Um profissional declarou que: 

“...fico satisfeito com meu trabalho porque consigo dar aten-
ção necessária aos usuários da Unidade, sendo que possuo 
autonomia profissional, mesmo que não exista uma estrutura 
física adequada, nem equipamentos informatizados na Unida-
de de Saúde, tornando o trabalho mais lento, tudo é anotado e 
catalogado em fichas. Nesta situação, procuro fazer com que 
meus pacientes saiam satisfeitos com o trabalho desenvolvido, 
amenizando assim seu sofrimento...” 

Houve ainda relatos de que o profissional sente-se frustrado 
perante as condições do paciente, quando 
este necessita de algum medicamento, mas 
não tem condições financeiras para com-
prá-lo, e consequentemente sua saúde vai 
se tornando cada vez mais frágil. 

“Às vezes, tudo é realizado de forma me-
cânica, pois a demanda é muito grande de 
usuários que chegam à Unidade para serem 
atendidos”.

Em 1996, na cidade de Betim, havia in-
tensa mobilização na rede básica assistencial 
para a implantação do acolhimento, orienta-
do nos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O acolhimento propõe, principalmen-
te, reorganizar o serviço, no sentido da garan-
tia do acesso universal, resolubilidade e aten-
dimento humanizado. Oferecer sempre uma 
resposta positiva ao problema de saúde apre-

sentado pelo usuário é a tradução da ideia básica do acolhimento, 
que se construiu como diretriz operacional9. 

Na questão “Ultimamente, seu interesse pelo serviço tem 
aumentado?”, a maioria dos profissionais respondeu que não, 
atribuindo a isto, a falta de estímulo por parte do governo, dos 

“A intErdisciplinAridAdE 
é umA quEstãO dE 

AtitudE. é umA rElAçãO 
dE rEciprOcidAdE, dE 

mutuAlidAdE, AssOciAdA 
AO dEsEnvOlvimEntO dE 

trAçOs dE pErsOnAlidAdE, 
cOmO cOnfiAnçA, 

pAciênciA E cApAcidAdE ”
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gestores de saúde, remuneração baixa. Outros responderam 
que o interesse pelo serviço continua o mesmo, pois gostam do 
que fazem, e sempre buscam se atualizar através de capacita-
ções, eventos da área da saúde que possam participar.

A motivação esta fortemente ligada ao processo de capa-
citação, pois a partir do momento em que o indivíduo res-
ponde positivamente a este processo, ele se sente seguro e 
determinado para executar o seu trabalho. As ações de ca-
pacitação devem ser voltadas para o autocrescimento e para 
a prática de raciocínio crítico, que além de terem papel fun-
damental no processo educacional, contribuem para a moti-
vação e para o trabalho em equipe. O bom relacionamento 
no trabalho é um fator que interfere no comportamento indi-
vidual e coletivo dos trabalhadores10.

Em relação á questão: Você chega ao final do dia satisfeito 
(a) com seu trabalho? Um dos profissionais, relatou:

”sim, pois procuro sempre resolver os problemas das pessoas 
que chegam até a Unidade para serem atendidas, dentro das 
possibilidades que são oferecidas...”. 

Outros relataram que às vezes ficam satisfeitos, às vezes 
não. E isso se dá por falta de tempo, pois nem tudo que é pla-
nejado, é realizado.

Estudo realizado com profissionais de 
saúde de um município de médio porte 
do Rio Grande do Sul identificou na fala 
dos entrevistados, o desejo de realizar 
um bom trabalho, facilidade para solu-
cionar os problemas que são discutidos 
em conjunto e em alcançar objetivos, a 
busca no bom senso das decisões, a exis-
tência de um bom relacionamento entre 
os colegas, as metas comuns a todos, a 
adaptação de um colega à dinâmica do 
outro, com possibilidades de trabalho11.

Na questão ”Você sabe o que significa 
trabalho interdisciplinar?”, a maioria dos participantes da pes-
quisa respondeu que sim, conceituando interdisciplinaridade 
como sendo: “uma interação entre as profissões, entre a equi-
pe profissional, cada um atuando em sua especialidade, mas 
interagindo com as demais, realizando trocas de experiências. 
Assim, é possível ver o paciente como um todo”. 

Porém duas profissionais, não souberam responder a ques-
tão, visto que desconheciam este termo. 

Em estudo realizado com profissionais da saúde, sobre o 
conceito de interdisciplinaridade, que atuam na cidade de Mi-
nas Gerais, foram percebidas no discurso dos entrevistados, 
algumas dificuldades em delimitar o tema da interdisciplina-
ridade. Ao serem indagados como ocorre o trabalho interdis-
ciplinar nas equipes, 93,7% dos profissionais apontaram sua 
existência, mas seus discursos sobre a ideia da interdisciplinari-
dade estão simplificados como ato de encaminhar os pacientes 
aos demais profissionais12.

Em relação à questão: Até que ponto cada um conhece os 
objetivos de trabalho do colega que compõem a mesma equi-
pe? Um profissional ressaltou que: 

“... todos possuem o mesmo objetivo, ou seja, melhorar 
a qualidade de vida dos usuários frequentadores da Unida-
de, procurando sempre trabalhar com a prevenção e pro-
moção da saúde... “

Já para responder ”Como a equipe lida com situações de 
conflito?” Os participantes da pesquisa relataram que isto ocor-
re eventualmente, sendo que quando há situações de conflito, 
é necessário haver diálogo e para isso são realizados encontros 
com a equipe onde todos possam expor suas ideias, com a fi-
nalidade de solucionar mal entendidos.

Na questão: ”Há liberdade da equipe para que cada um ma-
nifeste seu ponto de vista?” Alguns responderam que nem to-
dos os profissionais da unidade são acessíveis, pois há pessoas 
acamadas que precisariam de algum auxílio médico a domicí-
lio, mas estes profissionais não se disponibilizam por este tipo 
de trabalho. “Ultimamente, tem melhorado muito, mas ainda 
há muita resistência”. 

Em relação à questão: ”Com que frequência a comunidade 
é consultada numa tomada de decisão?” Todos os participantes 
relataram que quando há necessidade, sempre são realizadas 
assembleias com representantes comunitários, pois o trabalho 
deve ser norteado pela voz da comunidade. Também a cobran-
ça por parte da comunidade em relação às consultas médicas, 
agendas sempre lotada. Tudo isto é discutido nestas assem-
bleias, e neste caso, por exemplo, a justificativa é que muitas 

pessoas marcam a consulta, não compare-
cem e assim não disponibilizam vaga para 
outra pessoa, o que é chamado de índice 
de faltosos.

Com o tempo, o envolvimento e o res-
peito às necessidades sentidas pela popu-
lação possibilitam a construção de laços, 
ampliam o conceito de saúde e de doença 
para os envolvidos e fortalece o papel da 
equipe na comunidade, permitindo que os 
problemas considerados prioritários pela 
equipe também sejam trabalhados13. Impli-
ca também o respeito ao direito de esco-
lha e decisão da população quanto as suas 

necessidades e prioridades de atenção, desafiando um papel 
participativo-propositivo e não só executivo das ações de 
saúde. Nesse contexto, a epidemiologia, ferramenta útil para 
perceber a rede de causalidades e determinantes do processo 
saúde-doença, é utilizada, mas sem deixar de observar a sub-
jetividade e a individualidade dos usuários como valores na 
percepção dos problemas de saúde14.

 Na questão: Até que ponto ao se adotar uma metodologia 
de ação, seja preventiva, terapêutica ou pedagógica, a equipe 
leva em consideração as características da população? Todos 
os participantes responderam que sempre se devem levar em 
conta as características da população. É preciso conhecer as 
necessidades (condições financeiras, saneamento básico, habi-
tação), para poder desenvolver um bom trabalho. “Mesmo que 
as ordens venham do governo, sempre se tenta minimizar os 
problemas, através do esclarecimento de dúvidas, orientando, 
como por exemplo, grupo de gestantes adolescentes”.

A interdisciplinaridade na área da Saúde Coletiva coloca-se 
como exigência interna, uma vez que seu objeto de trabalho, 
a saúde e a doença no seu âmbito social, envolve as relações 
sociais, as expressões emotivas e afetivas7.

Saúde depende do seu meio ambiente natural, social e 
cultural, e não pode haver nível absoluto de saúde. Ela vai 

“O bOm rElAciOnAmEntO 
nO trAbAlhO é um 

fAtOr quE intErfErE 
nO cOmpOrtAmEntO 

individuAl E cOlEtivO dOs 
trAbAlhAdOrEs”
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referências

depender das interações do indivíduo com o seu meio am-
biente. Não poderá haver um modelo único, universalista e 
unitário aplicado para todas as sociedades, visto que a ideia 
de saúde varia de cultura para cultura e está em constante 
processo de transformação15.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interdisciplinaridade deve ser considerada como uma cons-
trução reflexiva, coletiva, que analise, problematize as práti-
cas cotidianas e as relações do saber e poder em seu interior, 
a fim de construir práticas mais efetivas e formas de trabalho 
mais satisfatórias. 

Os participantes desta pesquisa evidenciaram que pos-

suem bom relacionamento de trabalho entre si e com os 
usuários da Unidade de Saúde, buscando trabalhar a prática 
da interdisciplinaridade. Mesmo com as dificuldades apon-
tadas anteriormente, como por exemplo, a falta de informa-
tização, carência de medicamentos, toda equipe procura in-
teragir uns com os outros. 

Os resultados obtidos demonstram, pois, que práticas de 
planejamento coletivo, reuniões sistemáticas da equipe com 
os usuários contribuem e muito para a integralidade do cui-
dado com a saúde, para a educação permanente e para a 
satisfação do trabalho. A perspectiva interdisciplinar é, com 
certeza, um caminho promissor para a melhoria da qualidade 
assistencial em saúde.                   
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liográficas	e	anexos,	com	espaço	entrelinhas	de	1,5,	margem	superior	de	3	cm,	margem	
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sil	e	só	pode	rão	ser	repro	du	zi	dos	com	auto	ri	za	ção	desta.
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e	tra	zer	a	acei	ta	ção	do	Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	(Resolução	CNS	–	196/96)	
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