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Educação 
Interprofissional (EIP)

“Ocasiões quando duas 
ou mais profissões 

aprendem com, entre si 
e sobre as outras para 

melhorar a colaboração 
e a qualidade do 
cuidado”. - CAIPE

Quando duas ou mais
profissões aprendem

juntas para melhorar a 
qualidade do cuidado

Interdisciplinaridade

definido 
como

alcançado
pela

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi investigar como a
produção acadêmica e científica descreve e se reporta
aos conceitos de interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade nas bases de dados.

METODOLOGIA

sendo
então

Revisão teórica 
sistemática com 
levantamento 
bibliográfico

Artigos publicados 
entre 2009 e 2019

As bases de dados escolhidas foram: Eric (educação),
Embase (ciências da saúde) e Cab abstracts (meio
ambiente). No tratamento dos dados quantitativos foi
utilizado o programa SPSS versão 24.0 (Statistical Package
for the Social Sciences). Escolhemos apenas 07 documentos,
que demonstravam de forma sistemática a evolução das
temáticas, conceitos, modelos teóricos, métodos e práticas.
Após a análise da temática, verificamos a importância de
uma pesquisa histórica para definir o crescimento e a
apropriação dos mesmos.

com

Sete documentos foram selecionados com os conceitos mais

próximos da Educação Interprofissional que se conhece nos dias

atuais. Nos campos de educação e saúde existem esforços para

a integração: com tentativas de resoluções práticas mediante

novas abordagens e com pluri, multi, trans e

interdisciplinaridade, que fazem parte dessas tentativas. No

entanto, há alguns desafios: essas abordagens encontram

dificuldades de ligação; a clarificação e distinção entre esses

diferentes conceitos e suas metodologias; da integração da

subjetividade, que tem consequências nestes campos e do

diálogo com saberes de áreas distantes e mesmo com saberes

não acadêmicos. Esses esforços e desafios precisam de um

pensamento mais profundo e de natureza epistemológica.

Se encontra a temática e os conceitos de interdisciplinaridade

e transdisciplinaridade no início do século 20. As dificuldades e

limitações, assim como a modificação do conceito ao longo do

tempo permitem ampliar o “olhar” sobre tais processos e

verificar a dificuldade de se tornarem práticas efetivas e comuns

a diversas profissões.
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