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O trabalho em equipe em uma revisão 

integrativa 
 

O objetivo da pesquisa foi analisar a produção científica nacional sobre o tema “trabalho em equipe em 
saúde” ou “trabalho interdisciplinar em saúde”, no período que compreende os anos de 1999 a 2009. Foram 
selecionados 73 artigos nacionais indexados nas bases de dados LILACS, SCIELO e MEDLINE. Os artigos 
selecionados foram classificados de acordo com o ano de publicação, profissão dos autores, distribuição dos 
artigos por periódicos, descritores utilizados e o conteúdo exploratório dos artigos. Os resultados 
demonstraram que a produção científica sobre o trabalho em equipe teve um “boom” a partir do ano de 
2005, porém, ficando restrita às revistas da área de enfermagem.  
Descritores: Equipe de Assistência ao Paciente; Comunicação Interdisciplinar; Literatura de Revisão como Assunto. 
 
The study's objective was to analyze the national scientific production depicting the theme "Teamwork in 
health" or "interdisciplinary work in health", in the period comprising the years 1999 to 2009. We selected 
73 national articles indexed in the databases LILACS, SciELO and MEDLINE. The articles were classified 
according to publication year, occupation of the authors, the distribution of articles for journals, descriptors 
and exploitive content of articles. The results showed that the scientific literature on teamwork had a 
"boom" from the years of 2005, however, being restricted to journals in the field of nursing.  
Descriptors: Patient Care Team; Interdisciplinary Communication, Review Literature as Topic. 
 
El objetivo de la investigación fue analizar la literatura científica nacional brasileña a cerca del tema 
“trabajo en equipo en salud” o “trabajo interdisciplinario en salud”, en el período que comprende los años 
de 1999 a 2009. Fueron seleccionados 73 artículos indexados en las bases de datos LILACS, SCIELO y 
MEDLINE. Los artículos seleccionados fueron clasificadas según año de publicación, profesión de los 
autores, distribución de artículos por el tipo de revista, descriptores utilizados y el contenido exploratorio 
de los artículos. Los resultados mostraron que la literatura científica sobre el trabajo en equipo tuve auge 
en el año 2005, sin embargo, estando restrito a las revistas de enfermería.  
Descriptores: Grupo de Atención al Paciente; Comunicación interdisciplinaria; Literatura de revisión como asunto. 
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INTRODUÇÃO 
A literatura traz diferentes conceitos de trabalho 
em equipe, sendo que um deles refere-se ao 
conjunto de profissionais de um mesmo local, 
nomeados por equipes apenas por Recebido:  
trabalharem juntos; outro conceito refere-se ao 
trabalho em equipe como proposta para realizar o 
cuidado integral, articulando os saberes das 
diversas especialidades, ocorrendo, assim, a 
interdisciplinaridade1. 

As primeiras equipes de saúde surgiram 
no Brasil entre a década de 1930 e 1950, quando 
ocorre a transformação da medicina liberal em 
medicina tecnológica, sendo esta incorporada aos 
avanços tecnológicos e a modernização. Com isso, 

a profissão passa a diferenciar-se e especializar-
se, criando uma dependência entre as 
especializações e formas de trabalho2. 

A proposta do trabalho interdisciplinar 
ganha destaque nos anos de 1960, no bojo do 
movimento da medicina preventiva. O mesmo tem 
sido proposto como uma estratégia para enfrentar 
o processo intenso de especialização na área da 
saúde, na tentativa de aprofundar verticalmente o 
conhecimento e intervenções em aspectos 
individualizados das necessidades de saúde, não 
havendo, consequentemente, uma articulação das 
ações e saberes3. 

Considerando a implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), é o trabalho em equipe um 
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dos instrumentos de trabalho disponível para 
colocar o modelo de cuidado proposto, isto é, 
visando o indivíduo e a família no seu contexto de 
vida, baseados nos princípios da universalidade, 
equidade e integralidade, visto que o processo de 
saúde-doença tem suas especificidades e 
complexidade, envolvendo dimensões intrínsecas 
ao fenômeno e sua intersubjetividade3. 

O conceito de integralidade continua em 
construção e pode apresentar três sentidos: a 
integralidade como traço da boa medicina; a 
integralidade como modo de organizar as práticas 
e a integralidade como respostas governamentais 
a problemas específicos de saúde4. 

O trabalho interdisciplinar tem sido 
apontado, nas últimas décadas, como um modelo 
de referência no processo de trabalho na saúde, 
pois tem proporcionado maior satisfação e 
motivação dos trabalhadores, além de qualidade 
na assistência. Hoje, vários termos têm sido 
utilizados para indicar ações integradas: 
multiprofissional, interdisciplinar, grupos de 
apoio, e outros5. 

Peduzzi6 apresenta duas noções sobre a 
ideia de equipe: a equipe como agrupamento de 
agentes e a equipe como integração de 
trabalhadores. A primeira é caracterizada como 
fragmentação, e a segunda como articulação dos 
saberes, visando à proposta da integralidade das 
ações de saúde. Essa articulação prevê as 
correlações e conexões entre as diversas 
intervenções realizadas. Na equipe como 
agrupamento ocorre a justaposição das ações e 
agrupamento dos agentes, enquanto que na 
equipe como integração ocorre a articulação e 
interação dos agentes. Embora os conceitos sejam 
distintos, em ambos estão presentes as diferenças 
técnicas do trabalho especializado, assim como a 
desigualdade de valores atribuídos aos trabalhos 
distintos, de modo hierarquizado, o que torna a 
integração e recomposição diversas do somatório 
técnico. Também estão presentes em ambos, os 
conflitos e tensões entre as diferentes conjunções 
e exercício de autonomia técnica e as concepções 
de independência dos trabalhadores 
especializados e sua complementaridade. 

O setor saúde tem como responsabilidade 
atender às diversas necessidades, como as 
intervenções que pressupõe alta tecnologia em 
níveis terciários, como também atuar nos locais 
onde as pessoas vivem proporcionando ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde. 
Assim, constrói-se um novo modelo de atenção á 
saúde, ou seja, o de vigilância à saúde, 
considerando o indivíduo, a família, a doença, e o 
contexto de vida (processo-saúde-doença). Este, 
pela natureza do seu objeto, implica no trabalho 

interdisciplinar em diferentes níveis e áreas com 
diferentes abordagens7. 

Torna-se necessário que entre a equipe 
de saúde e a comunidade se estabeleça uma nova 
relação, uma nova concepção de trabalho, 
diferentemente do modelo biomédico tradicional. 
Esta relação deve estar baseada na 
interdisciplinaridade, para privilegiar um 
atendimento que não seja fragmentado, mas que 
veja o indivíduo, bem como a família, como um 
todo na sua integralidade8. 

A integralidade é um dispositivo legal-
institucional que contêm valores ético-políticos, 
sendo que sua maior expressão como atividade 
humana aparece no cuidado. Este é caracterizado 
como sendo uma ação integral que contém 
significados e sentidos voltados para a 
compreensão de saúde como o direito de ser, que 
pode ser diferente; e essas diferenças devem ser 
respeitadas publicamente9. 
Observa-se que hoje, a atenção à saúde no SUS 
tem como um de seus modelos o de vigilância à 
saúde que é caracterizado pelo cuidado integral 
do paciente pela contextualização das condições 
de vida; da família e do processo saúde doença, 
atuando junto aos fatores de risco; planejamento 
estratégico e priorização das ações. Além disso, 
trabalha com a prevenção de doenças e promoção 
da saúde através de uma visão mais ampliada no 
âmbito familiar. Desta forma, o objetivo da 
pesquisa foi analisar a produção científica 
nacional sobre “trabalho em equipe e/ ou 
trabalho interdisciplinar” no período de 1999 a 
2009. 
 
METODOLOGIA 
Optou-se pelo método da revisão integrativa, visto 
que ele possibilita sumarizar as pesquisas e obter 
conclusões a partir de um tema de interesse.  É 
um método que proporciona a síntese de 
conhecimento e a incorporação da aplicabilidade 
de resultados de estudos significativos na prática. 
Uma revisão integrativa bem realizada exige os 
mesmos padrões de rigor, clareza e replicação 
utilizada nos estudos primários10. Trata-se de um 
estudo descritivo retrospectivo exploratório que 
consiste no levantamento e análise crítica dos 
trabalhos publicados sobre o assunto num 
determinado período de tempo.   

Foram selecionados como fonte de dados 
73 artigos nacionais que apresentaram o tema 
trabalho em equipe/ trabalho 
interdisciplinar/trabalho multiprofissional 
indexado na íntegra nas bases de dados LILACS, 
SCIELO e MEDLINE no período entre 1999 e o 
primeiro semestre de 2009. Os descritores 
utilizados para a seleção dos artigos foi trabalho e 
equipe, equipe de assistência ao paciente e equipe 
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interdisciplinar de saúde, todas descritas nos 
“Descritores em Ciências da Saúde” (DECS). 

Os artigos selecionados foram 
submetidos a leituras e classificados de acordo 
com o ano de publicação, profissão dos autores, 

distribuição dos artigos por periódicos, palavras 
chaves utilizadas e o conteúdo exploratório dos 
artigos. Os mesmos foram organizados por 
semelhança em dois grupos: prática do trabalho 
em equipe e estudos teóricos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A distribuição dos artigos estudados por periódicos pode ser observada no quadro 1. 
 
Quadro 1. Artigos por periódicos nacionais sobre o tema trabalho em equipe. 1999 a 2009. 

Artigos/ Ano 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total 
Artigos publicados em 
periódicos na área de 
enfermagem * 

2 1  1 1 3 10 1 1 3 6 29 

Artigos publicados em 
periódicos 
interdisciplinares** 

1  3 3  1 2 2 4 3 2 21 

Artigos publicados em 
periódicos na área de 
medicina*** 

 3   1 1 2 4  1  12 

Artigos publicados em 
periódico na área de 
psicologia**** 

   1 1 2 1 1 2 1  09 

Artigos publicados em 
periódico na área de 
odontologia***** 

    1       1 

Artigos publicados em 
periódico na área de 
administração****** 

1           1 

Total 4 4 3 5 4 7 15 8 7 8 8 73 
*Periódicos na área de enfermagem: Texto e Contexto Enfermagem; Revista Brasileira de Enfermagem; Revista 
Gaúcha de Enfermagem; Revista de Enfermagem da Escola Anna Nery; Revista da Escola de Enfermagem da USP; 
Revista Latino-americana de Enfermagem; Revista de Enfermagem da UERJ; Revista da Sociedade Brasileira de 
Enfermeiros de Centro Cirúrgico; Revista Paulista de Enfermagem; 
**Periódicos interdisciplinares: Revista Ciência e Saúde Coletiva; Revista de Saúde Pública; Cadernos de Saúde 
Pública; Revista Saúde em Debate; Interface- comunicação, saúde, educação e sociedade; Revista Brasileira de 
Ciência e Saúde; Ciência, Cuidado e saúde; Saúde e Sociedade; 
***Periódicos da área de medicina: Medicina de Ribeirão Preto; Revista Médica de Minas Gerais; Revista de 
Ginecologia e Obstetrícia; Revista Brasileira de Educação Médica; ACM Arquivos Catarinense de Medicina; Arquivo 
de Neuropsiquiatria; Revista Ciência Médica; Einstein São Paulo; 
****Periódico na área de psicologia: Revista da Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São 
Paulo- SPAGESP; Psicologia, Ciência e Profissão; Aletheia; Psicologia, Reflexão e Crítica; Arquivos Brasileiro de 
Psicologia; Revista de Psicologia da Universidade São Francisco; Revista Kairós; Revista Interamericana de 
Psicologia. 
*****Periódico na área de odontologia: Revista Paulista de Odontologia. 
****** Periódico na área de administração: Revista de Administração Pública. 

 
Verifica-se que o periódico que mais 

publicou artigos sobre Trabalho em Equipe e ou 
interdisciplinar foi a Texto e Contexto 
Enfermagem da área de enfermagem (9.5%), 
seguida pela Revista Ciência e Saúde Coletiva 
(8,2%), e as Revista Brasileira de Enfermagem e a 
Revista da Escola de Enfermagem da USP (6.8%). 
Em relação à produção, observa-se que a maior 
ocorreu nos anos de 2005 (20%); 11% em 2006; 
9,5% em 2007; 11% em 2008 e 11% em 2009. 
Embora o tema pesquisado seja um assunto 

tratado há algumas décadas, o interesse pelos 
autores em explorar o mesmo vem aumentando 
desde os anos de 2005. Esse resultado vem ao 
encontro do momento vivenciado, considerando a 
importância e a expansão dessa temática no 
contexto em que as organizações de saúde estão 
inseridas, a fim de garantir uma assistência 
integral. 

Quanto à formação acadêmica dos 
autores por artigos, o quadro 2 ilustra a 
distribuição.
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Quadro 2. Distribuição da formação acadêmica dos autores por artigos no período de 1999 ao primeiro 
semestre de 2009. 

Formação dos autores Número de artigos 
Enfermeiros 33 

Formação acadêmica diversa 21 

Psicólogos   9 

Médicos   9 

Engenheiro de Produção   1 

Total 73 

 
Embora 27% dos periódicos 

apresentados estarem direcionados às áreas 
interdisciplinares, somente 29% dos artigos 
possuíam mais de um autor com formação 
acadêmica diversificada. Dos 52 artigos restantes, 
63% possuem como autores somente 
enfermeiros, 17% somente psicólogos, 17% 
somente médicos e 2% engenheiro de produção. 
Desta forma, percebe-se um número reduzido de 
artigos que trazem reflexões a partir das diversas 
áreas do conhecimento em relação a um mesmo 

objeto, tendo como autores a mesma categoria 
profissional. 

Ao se realizar buscas nos bancos de dados 
com a palavra chave “trabalho em equipe”, 
identificaram-se diversos descritores 
relacionados ao tema citadas pelos autores, o que 
deflagrou um estudo mais detalhado sobre os 
mesmos. O quadro abaixo mostra a distribuição 
dos artigos conforme as palavras chaves citadas 
pelos autores. 

 
Quadro 3. Distribuição dos artigos sobre o tema trabalho em equipe ou interdisciplinar conforme 
descritores utilizados, período entre 1999 ao primeiro semestre de 2009.  

Palavras chaves citadas pelos autores em artigos com o tema 
trabalho em equipe e ou interdisciplinar 

Números de artigos 

Equipe de assistência ao paciente e Programa Saúde da Família 12 (16,5%) 
Equipe de assistência ao paciente e relações 
interpessoais/Comunicação 

10 (13,5%) 

Equipe de assistência ao paciente e gestante/Saúde da 
mulher/Violência Sexual/trabalho de parto 

6 (8%) 

Organização e administração/ Administração dos serviços de 
Saúde/Gestão/Gerenciamento em saúde 

6 (8%) 

Saúde mental 5 (7%) 
Equipe de assistência ao paciente e Educação 
Médica/Docente/Ensino 

4 (5,4%) 

Serviços médicos de urgência/Serviço hospitalar em emergência 3 (4%) 
Equipe de assistência ao paciente e Serviço de saúde para idosos 3 (4%) 
Equipe de assistência ao paciente e transtornos de alimentação 3 (4%) 
Programa de saúde ocupacional 2 (3%) 
Equipe de assistência ao paciente e Centro Cirúrgico Hospitalar 2 (3%) 
Equipe de assistência ao paciente e ética 2 (3%) 
Equipe de assistência ao paciente e Promoção da Saúde/ 2 (3%) 
Equipe de assistência ao paciente e Diabetes Mellitus 2 (3%) 
Equipe de assistência ao paciente e Unidade de terapia intensiva 2 (3%) 
Equipe de assistência ao paciente e outras áreas 8 (11%) 

 
Quando se agruparam os artigos de 

acordo com os descritores citados, observa-se 
“Programa Saúde da Família” aparece em 
primeiro lugar (16,5%); seguido de “Relações 
interpessoais/Comunicação” (13,5%); 
“Gestante/Saúde da mulher/Violência 
Sexual/trabalho de parto e Organização e 
administração/ Administração dos serviços de 
Saúde/Gestão/Gerenciamento em saúde” (8%) e 
“Saúde Mental” (7%). 

O fato do descritor Programa Saúde da 
Família aparecer em primeiro lugar, pode estar 
ligado ao fato de ser um programa que se 
expandiu a partir de 2004 como uma estratégia 
do Ministério da Saúde para mudanças no modelo 
de atenção, propiciando um modelo que coloque 
em prática os princípios do SUS, sendo o trabalho 
em equipe uma ferramenta fundamental para a 
sua concretização. O Programa de Saúde da 
Família foi um espaço bastante utilizado para a 
discussão desse tema, no ano de 2005, houve 
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maior produção de artigos enfocando o tema 
“trabalho em equipe”. 

O desafio do trabalho em equipe levou 
também à exploração desse tema por muitos 
autores, que trazem reflexões sobre relações 
interpessoais/Comunicação; as dificuldades 
encontradas pelas equipes ao serem inseridas 
nesse processo de trabalho e as estratégias 
utilizadas para amenizar os conflitos encontrados. 

Por ser uma ferramenta de suma 
importância para as mudanças de paradigmas e 
modelos de atenção que propiciem ações 
integrais, é um assunto que tem sido explorado 
também na área de gestão/administração, a fim 
de apontar caminhos que possibilite a construção 
de modelos de gestão e organização dos serviços 
de saúde mais efetivos e eficazes, realizando o 
cuidado com qualidade. Em relação à assistência, 
as áreas de saúde que mais exploraram o tema 
foram: saúde da mulher e saúde mental, 
mostrando que o sucesso da assistência nessas 
áreas depende do desempenho das equipes que 
devem atuar de maneira interdisciplinar, ou seja, 
integrar os conhecimentos das diferentes áreas e 
não apenas os justapores.      
 Em relação aos conteúdos exploratórios 
trazidos pelos artigos, os mesmos foram 
classificados em estudos teóricos e estudos que 
descrevem a prática do trabalho em equipe. 
Estudos teóricos 
Entre os artigos selecionados 25% tratam de 
estudos teóricos como revisão de literatura e 
reflexões sobre o tema “trabalho em equipe”. 

Em geral, os artigos falam sobre a 
importância de mudanças no setor saúde, este 
caracterizado por práticas fragmentadas e 
individualizadas, através da implantação de 
processos de trabalho interdisciplinares que 
possibilitem a reflexão sobre a prática, ou seja, 
quanto mais houver reflexão, mais o profissional 
será capaz de transformar esta prática. O trabalho 
interdisciplinar tem sido apontado como um 
modelo de referência no processo de trabalho na 
saúde, pois tem proporcionado maior satisfação 
dos trabalhadores, além de qualidade na 
assistência. A construção do movimento 
interdisciplinar é norteada também pelo princípio 
do processo dialógico, que requer a 
horizontalização das relações entre as pessoas e o 
objeto. Na interdisciplinaridade ocorre a 
interligação das potencialidades de cada ciência, 
além da compreensão dos limites de cada um, 
sabendo conviver e aceitando as diferenças, 
percebendo que estas trazem riquezas dos 
diferentes olhares do objeto de estudo, facilitando 
as estratégias frente ao problema.  
Prática do trabalho em equipe 

Neste grupo, 75% dos artigos que descrevem a 
prática do trabalho em equipe, sendo que estes 
foram divididos em dois subgrupos: os que 
descreveram as experiências, vivências, 
significados e representações dos integrantes das 
equipes de saúde em relação ao tema processo de 
trabalho e trabalho em equipe (51%); e os que 
descrevem a avaliação do desempenho de 
instrumentos, programas e serviços que 
trabalham com a dinâmica interdisciplinar em 
algumas áreas do setor saúde (49%). 

Os artigos inicialmente falam sobre a 
importância do trabalho em equipe, devido às 
demandas apresentadas no campo da saúde, além 
de ser um tema que tem sido foco de estudos. O 
trabalho em saúde necessita da articulação de 
diversas áreas para a atuação de forma 
interdisciplinar, já que o conceito de saúde é algo 
amplo e complexo, sendo uma ferramenta para a 
consolidação dos princípios do SUS. Descrevem 
algumas estratégias no campo da saúde pública 
como, por exemplo, a implementação e expansão 
da Estratégia Saúde da Família, que tem um 
modelo próprio de atuação, permitindo a 
realização do trabalho em equipe a fim de 
proporcionar uma assistência humanizada e 
integral. Em seguida, apresentam algumas 
experiências vivenciadas por equipes de saúde, 
enfatizando as dificuldades encontradas e 
estratégias utilizadas. 

Dentre as dificuldades apontadas 
encontram-se a ausência de responsabilidades 
coletivas e baixo grau de integração; 
hierarquização entre as classes de trabalho e falta 
de valorização por parte de outras categorias 
profissionais, falta de comunicação e elaboração 
de projetos terapêuticos integrados. A 
comunicação, na maioria das vezes, ocorre em 
nível de caráter técnico, sem haver reflexão crítica 
em torno dos problemas e necessidades da 
equipe. Acredita-se também que a falta de 
articulação entre os serviços de saúde (referência 
e contra-referência) dificulta a continuidade da 
assistência integrada. Outra abordagem descrita 
pelos trabalhos foi a relação estabelecida entre a 
equipe e o paciente.  

Percebe-se uma hierarquização e poder 
na relação construída entre os profissionais e os 
usuários, não havendo empatia e vínculo, já que é 
identificado nos artigos analisados que há um 
despreparo teórico e técnico por parte dos 
profissionais da área da saúde em atuar no campo 
da saúde pública, pois não conseguem oferecer 
atendimento de qualidade e resolutividade às 
demandas. Trazem experiências positivas de 
alguns programas e instrumentos que 
favoreceram o trabalho em equipe em algumas 
áreas da saúde, além de estratégias e ações que 
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visem a melhoria das relações dialógica; produção 
de novos saberes; formação profissional 
inovadora, que possibilite adequada inserção dos 
profissionais no campo da saúde, além de ações 
integradoras como a junção da assistência, gestão, 
ensino e pesquisa para a construção de uma 
prática integral e comprometida. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A análise dos artigos permitiu identificar que a 
produção científica sobre o trabalho em equipe 
teve um aumento a partir do ano de 2005, 
concentradas às revistas da área de enfermagem. 
Além disso, os artigos que falam em trabalho 
interdisciplinar têm como autores, em sua 
maioria, enfermeiros, sendo poucos os artigos que 
trouxeram em suas considerações a contribuição 
de outras categorias profissionais. Partindo do 
pressuposto de que a interdisciplinaridade ocorre 
através da integração dos saberes, acredita-se que 
seja importante a colaboração de outras classes 
profissionais da área da saúde na elaboração de 
artigos científicos que exploram esse tema. Ao se 
analisar os descritores agrupados, se percebe que 
novos modelos de processo de trabalho vêm 
sendo adotados em diversos campos da área da 
saúde para a estruturação de um cuidado mais 
qualificado.  

Em relação aos conteúdos exploratórios, 
a maioria dos trabalhos relata a vivência do 

trabalho em equipe, já que esta realidade faz parte 
do dia-a-dia das equipes de saúde. Acredita-se na 
importância da atuação interdisciplinar para uma 
assistência qualificada, porém se enfatiza as 
relações interpessoais tanto com a equipe como 
com os usuários, um fator limitador na realização 
dessa prática.   

É importante ressaltar também o 
aumento do número de trabalhos que se 
preocupam em relatar experiências positivas de 
instrumentos e programas com caráter 
interdisciplinar que têm sido implantados em 
algumas áreas da saúde como a Estratégia Saúde 
da Família e áreas como saúde da mulher e saúde 
mental, expandido para outras áreas do cuidado 
como saúde da criança, do idoso e do trabalhador.   

Acredita-se que este trabalho possibilitou 
reflexões sobre o conhecimento científico 
produzido sobre a prática do trabalho em equipe 
e sua importância para o processo de trabalho não 
só na área de saúde, mas também em outros 
campos de conhecimento, além de estimular 
novos estudos sobre o tema, possibilitando a 
exploração de referenciais teóricos e 
metodológicos atualizados que possam contribuir 
para os estudos na temática, além de futuros 
trabalhos científicos a serem publicados que 
contribuam para a construção do trabalho em 
equipe. 
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