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Resumo

A colaboração interprofissional está no foco da transformação do processo

de trabalho entre profissionais de diversas categorias, na busca de se
prestar uma atenção integral aos pacientes. Uma formação interprofissional
pode garantir a prática cooperativa nos serviços de saúde. Por isso, são

necessárias as ferramentas que permitam avaliar como essa colaboração
ocorre. Hojat et al. elaboraram uma escala para avaliar a colaboração

interprofissional. O objetivo deste estudo é a adaptação transcultural e
validação da Jefferson Scale Of Attitudes Toward Interprofessional
Collaboration (JeffSATIC) na Atenção Básica no Brasil. A versão final, em

português, da Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração

Interprofissional (EJARCI), seguiu todos os passos para adaptação,
finalizando com

a avaliação por quatro especialistas quanto ao seu

conteúdo: equivalência cultural e conceitual em relação ao seu objetivo e

aplicação em uma amostra de 30 profissionais da Atenção Básica. Cento e

vinte e oito profissionais de equipes de saúde da família participaram do
processo de validação respondendo à escala. A validação de conteúdo

Índice de Validação de Conteúdo (IVC) foi de 0,99, o que demonstra que a
escala é capaz de medir aquilo que ela se propõe. Na avaliação da
consistência interna, foi utilizado o Coeficiente Alfa de Cronbach, sendo valor
de α = 0,71, aceitável para definir sua confiabilidade. Conclui-se que a

adaptação transcultural foi adequadamente realizada e sua aplicação é
válida na Atenção Básica.

Descritores: Estudos de Validação, Equipe de Assistência ao Paciente,
Escalas, Questionários, Atenção Primária à Saúde.

ABED, M. M. Brazilian´s cross-cultural adaptation of Jefferson Scale of
Attitudes Toward Interprofessional Collaboration: a study in Primary Care
professionals. 2015. Dissertation. Professional Pós-graduation Program in
Education in Health at the Federal University of Goiás.

Abstract
Interprofessional collaboration is in the focal point of the transformation of the

working process between professionals from various categories, in the quest
to provide complete care to patients. Interprofessional education can ensure
the cooperative practice in health services. That`s why tools are necessary to

assess how this collaboration occurs. Hojat et al. drew up a scale for
evaluating interprofessional collaboration. The aim of this study is the cross-

cultural adaptation and validation of the Jefferson Scale Of Attitudes Toward

Trade Collaboration (JeffSATIC) on primary health care in Brazil. The final
version, in Portuguese, of the Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à

Colaboração Interprofissional (EJARCI), followed all the steps for its
adaptation, ending with the evaluation by four experts of the translated

content: cultural and conceptual equivalence in relation to its purpose and

use in a sample of 30 primary health care professionals. One hundred and
twenty-eight professionals of the health family team members participated in

the validation process responding the translated scale. In the content
validation the content validation index (CVI) was 0.99, which demonstrates

that the scale is able to measure what it intend to. To appraise the internal
consistency was used the Cronbach's alpha Coefficient, α value of 0.71,

being acceptable to set their reliability. It is concluded that the cross-cultural
adaptation has been properly performed and their application is valid in
primary care.

Descriptors: Validation Studies, Patient Care Team, Scales, Questionnaires,
Primary Health Care.

APRESENTAÇÃO

Apresentação

Após a graduação em Enfermagem na Universidade Federal de

Uberlândia, no ano de 2007, atuava como diretor de informática de uma
instituição de ensino e deparei-me com um mercado de trabalho totalmente
fechado para recém-formados em minha área de formação e em um

panorama de indicações políticas para ocupações de cargos na gestão

pública. Na iniciativa privada, havia vagas, no entanto, havia uma diferença
exorbitante nos valores de mercado praticados, além de uma carga horária

maior de trabalho. Como minha formação foi direcionada para atuar no

Sistema Único de Saúde (SUS), sentia-me pouco confortável em não
ingressar no serviço público.

Eu e minha esposa, também enfermeira e egressa da mesma

turma, empreitamos uma aventura ao interior do país em busca de

experiência profissional no serviço público. Conseguimos um contrato por
tempo determinado no norte do estado do Mato Grosso, onde pudemos
iniciar nossa trajetória no SUS. Poucos meses de trabalho, a prefeitura

realizou concurso público para as vagas com contratos e, mesmo aprovados

e classificados, não conseguimos estar entre o número de vagas ofertadas,
estando ambos na lista de espera. Diante dessa situação e da provável
substituição

de

nossos

postos

por

concursados,

retornamos

a

Uberlândia/MG, onde consegui trabalhar em um Centro de Pesquisa Clínica.

Em pouco tempo de regresso e de adaptação à inciativa privada,

iniciei contato com o curso de pós-graduação da Faculdade de Enfermagem

da Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto/SP para
ingresso no programa de Mestrado. Com o apoio do Prof. Dr. Arthur Velloso

Antunes, orientador do trabalho realizado para a conclusão da graduação, fui

apresentado às Professoras Dra. Yolanda Dora Martinez e Maria Auxiliadora

Trevizan que me apresentaram toda estrutura da Faculdade e da pósgraduação.

Entretanto, no meio do processo de seleção do mestrado, foi

publicada uma convocação do concurso na prefeitura de Goiânia, para eu e
minha esposa assumirmos vaga de Analista em Saúde – Enfermeiro. Em

menos de 30 dias, tomamos posse e preparamos mudança para o estado de
Goiás, aprofundando ainda mais a minha trajetória, dedicação e defesa do
SUS.

Já nos primeiros 40 dias de trabalho em um serviço de Urgência e

Emergência de uma unidade de Pronto Atendimento 24 horas, fui convidado

pela coordenadora do Departamento de Urgências da Diretoria de Atenção à
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Enfermeira Ms. Patrícia

Antunes Moraes, para compor uma equipe de técnicos responsáveis por
apoiar os serviços de urgência do município. Desafio esse que me permitiu
conhecer, de forma rápida, toda a rede de serviços de Urgências do

Município e ser capacitado em diversas áreas que permitiram que eu
desenvolvesse e aprimorasse competências nas áreas da assistência,
gerência

e

treinamento

operacional.

Permaneci

nessa

equipe

por

aproximadamente dois anos, quando fui convidado a desempenhar a função
de apoiador distrital da Estratégia Saúde da Família (ESF), na qual

permaneci por aproximadamente um ano, quando recebi convite do
Secretário de Saúde do Município de Aparecida de Goiânia para assumir a
Coordenação de Atenção às Urgências.

Encarado como o maior desafio da minha vida profissional até o

momento, não hesitei em aceitar o convite e pude aprender ainda mais com
a equipe, Dr. Paulo Rassi, Ms. Maria Claudia Honorato Souza e Silva, Ms.

Rafael Cardoso Martinez, Ms. Carlos Magno Neves, Ms. Erika Lopes Rocha,
Emília Guaritá, Raphael Radi e outros que tanto contribuíram comigo ao
longo de dois anos à frente de coordenações no município.

Durante todos os anos desde minha chegada a Goiânia, sempre

busquei realizar o sonho de me tornar mestre. Certo dia, a colega Dra.

Bárbara Souza Rocha me apresentou à Dra. Edna Regina Silva Pereira para
que pudéssemos desenvolver um trabalho de tradução de uma escala que

avalia as atitudes relacionadas à colaboração interprofissional em parceria
com a Dra. Suely Grosseman que, além de contribuir com o nosso trabalho,

conhece o autor da escala. O trabalho iniciou-se antes mesmo de meu
ingresso no Mestrado Profissional Ensino na Saúde, o qual iniciei com o
trabalho já em andamento.

O desenvolvimento desse projeto que

aborda a relação

interprofissional é um grande desafio, visto que desde a criação das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação na
área da saúde, a integração entre profissionais com formações diversas,

configura-se como um eixo transversal comum a todas elas. A avaliação dos
egressos, ou até mesmo dos acadêmicos inseridos nos serviços de saúde,

nos permitirá avaliar como esses profissionais percebem sua inserção em
uma equipe multiprofissional e de que forma contribuem para uma efetiva
prática colaborativa (PC). Poderemos associar a percepção do trabalho em

equipe e sua participação ativa em sua prática laboral à sua formação,
verificando se as competências referentes ao trabalho em equipe, integração

e atuação em equipe multiprofissional foram desenvolvidas durante a
graduação. Fornecerá subsídios para que a universidade possa avaliar e

refletir sobre seu processo de formação de profissionais para atuação
interprofissional. Diante do exposto é que objetivamos a tradução e

validação da escala de atitudes relacionadas à colaboração interprofissional
proposta por Hojat.

INTRODUÇÃO

1

2

1. Introdução

A educação interprofissional permite uma prática de colaboração

3

eficaz, capaz de aperfeiçoar serviços de saúde, fortalecer as redes e

5

de satisfação dos pacientes, bem como melhor aceitação do atendimento e

7

colaborativa (WHO, 2010).

9

Básica (AB), segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que é

11

capilaridade, tendo o local mais próximo da vida das pessoas como principal

13

Saúde (RAS).

15

equipe multiprofissional e população adstrita e referenciada o que permite

17

sob sua responsabilidade (BAGGS, 1994). Essas equipes possuem

19

enfermagem, médico generalista e Agente Comunitário de Saúde (ACS).

21

trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e

23

A prática interprofissional nos serviços de saúde tem sido ressaltada e

4

melhorar os resultados de saúde. É possível perceber níveis mais elevados

6

melhores resultados de saúde, após receberem atenção de uma equipe

8

No Brasil, a prática colaborativa (PC) é preconizada na Atenção

10

definida e desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e

12

porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à

14

Desde a sua criação, a Estratégia Saúde da Família (ESF) possui

16

uma maior aproximação dos serviços de saúde e a comunidade que está

18

composição mínima formada por enfermeiro, técnico ou auxiliar de

20

Uma atribuição comum aos profissionais que nelas atuam é a realização do

22

profissionais de diferentes formações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012)

24

valorizada cada vez mais, tendo em vista que, nas últimas décadas, as

1

significativas mudanças no perfil demográfico e epidemiológico da

3

consequente aumento das doenças crônico-degenerativas (WIECHA;

5

atenção integral à saúde (FORTUNA; MISHIMA; et al., 2005),

2

população, com aumento da expectativa de vida dos indivíduos e

4

POLLARD, 2004) que requerem uma abordagem interdisciplinar para a

6

Para que o trabalho em equipe possa ser desenvolvido, é necessário

7

um conjunto de ações como a construção e consolidação de espaços de

9

usuário-serviço e à autonomia das equipes (PEDUZZI; CARVALHO; et al.,

8

troca entre os profissionais, estímulo aos vínculos profissional-usuário e

10

2011). A competência de cada profissional, isoladamente, não é capaz de

12

complexidade, sendo, portanto, necessária uma flexibilidade nos limites das

14

SCAPIN; BATISTA, 2011).

16

trabalho em equipe colaborativo. Trad (2005) realizou estudo em que se

18

de interação entre as categorias profissionais em equipes da ESF,

20

formações profissionais. Neste estudo, foi constatado que a comunicação

22

as necessidades da equipe e da população. Logo, a estruturação de equipes

24

atendimento centralizado no profissional médico (DE SOUZA ARAÚJO; DE

11

suprir as necessidades de saúde de um indivíduo na sua totalidade, devido à

13

competências para proporcionar uma ação integral (AGUILAR DA SILVA;

15

Entretanto, ainda há um caminho a ser percorrido para alcançar um

17

evidenciou a ausência de responsabilidade coletiva do trabalho e baixo grau

19

apresentando uma determinada hierarquia entre os membros por suas

21

era superficial e limitada a aspectos técnicos, não abordando os problemas e

23

multiprofissionais na ESF não é garantia de mudança do modelo de

25

MEDEIROS ROCHA, 2007).
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1

Ainda, segundo Baggs (1994) , apesar da importância do trabalho em

2

equipe, a pesquisa empírica sobre as relações de colaboração entre

4

atenção suficiente. Como primeiro passo para comparação das relações

6

utilização de instrumentos de pesquisa de caráter multidimensional e

8

colaboração interprofissional. (HOJAT; GONNELLA; et al., 2002).

3

diversos profissionais da saúde em diferentes culturas não tem recebido

5

entre os profissionais de saúde em diferentes culturas, é necessária a

7

psicometricamente validados que possam avaliar essas relações de

9

Em resposta à necessidade de uma ferramenta multidimensional,

10

inicialmente, Hojat e Herman (1985) desenvolveram uma escala para medir

12

relações de colaboração entre esses dois profissionais. Nos últimos 30 anos,

14

colaboração entre profissões distintas, porém sempre em díades de

16

profissionais de saúde foi elaborada e denominada Jefferson Scale of

18

versão final foi validada psicometricamente, possui 20 itens e utiliza escala

20

Este trabalho foi desenvolvido levando em conta a pertinência da

11

atitudes em relação médico-enfermeiro, avaliando diferentes aspectos das

13

Hojat e colaboradores elaboraram diversas escalas que avaliavam a

15

profissões. Em 2014, uma versão de escala de atitudes válida para todos os

17

attitudes toward interprofessional collaboration (JeffSATIC), Anexo 1. Sua

19

tipo “Likert”, de sete pontos (HOJAT; WARD; et al., 2015).

21

escala e a possibilidade de avaliar a atitude dos profissionais de saúde

23

a atitude de profissionais de outros países, e o fato de não haver uma versão

22

quanto à colaboração interprofissional no Brasil e, também, compará-la com

24

nacional desse instrumento.
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REFERENCIAL TEÓRICO

1

2
3
4
5

2. Referencial teórico

2.1. Conceitos fundamentais
A origem da disciplinaridade ocorreu no século XVII devido à

6

fragmentação da ciência, que determinou a divisão do conhecimento em

8

médica enfatizavam a dimensão biológica, a doença e a medicina curativa e,

10

modelo ficou conhecido como paradigma flexneriano e teve início a partir do

12

unificar essa fragmentação disciplinar, surge a estratégia de integração entre

14

pluri, inter e transdisciplinaridade, cada uma com maior ou menor grau de

16

A diferença básica entre os conceitos de multidisciplinaridade e

7

disciplinas (IRIBARRY, 2003). Já no início do século XX, o ensino e a prática

9

consequentemente, uma concentração de recursos (LAMPERT, 2004). Esse

11

relatório de Flexner, em 1910 (COOKE; IRBY; et al., 2006). Na tentativa de

13

as disciplinas, o que futuramente vai evoluir através dos conceitos de multi,

15

conexão entre as disciplinas (ALONSO, 2005).

17

interdisciplinaridade, é que, no primeiro, as pessoas desenvolvem seu

19

ocorrendo de forma distinta e independente. Já na segunda, há uma troca de

21

aquele conhecimento e nisso se reproduz a atitude interdisciplinar

23

Se considerar a interdisciplinaridade como uma proposta de

18

trabalho sem haver uma integração de saberes, com a atuação profissional

20

saberes, uma escuta coletiva, gerando uma nova configuração interna sobre

22

(SOMMERMAN, 2006).

24

integração disciplinar que visa estabelecer conexões entre diferentes visões
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1

e realidades, sem privilégio de um saber sobre o outro, ela pode ser

3

desenvolverem uma interação real e, sendo assim, a interdisciplinaridade

5

em equipe, a tolerância, o respeito, a superação das verticalizações de

7

profissionais (LEMOS; REINEIROS; DE MORAIS, 2006).

9

interprofissional quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem

11

colaboração e melhorar os resultados na saúde através da PC (WHO, 2010).

13

de saúde, tendo a colaboração interprofissional como base para atuação

15

necessidades do paciente (VANDERBILT; DAIL; JABERI, 2015).

17

variáveis em relação a esse conceito, Iribarry (2003, p. 10) afirma que “uma

19

especialidades com a finalidade de uma cooperação entre elas sem que

21

construção de um projeto transdisciplinar em saúde representaria um meio

23

assistência integral (LEMOS; REINEIROS; DE MORAIS, 2006).

25

Estados Unidos da América (EUA), período pós-segunda guerra mundial,

2

prejudicada pelo corporativismo e individualismo de profissionais que não

4

representa uma experiência desafiadora que inclui, no âmbito do trabalho

6

poder para uma situação de maior equilíbrio entre as práticas e ações

8

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorre educação

10

sobre os outros, com os outros e entre si para possibilitar a efetiva

12

Considera-se que essa prática capaz de fechar as lacunas das disparidades

14

conjunta de prestadores de cuidados de saúde, na busca de atender às

16

Quanto ao termo transdisciplinaridade, ainda que haja definições

18

equipe será transdisciplinar quando sua reunião congregar diversas

20

uma coordenação se estabeleça a partir de um lugar fixo”. Sendo assim, a

22

apropriado para confluir as práticas interprofissionais em prol de uma

24

O trabalho em equipe foi idealizado em meados do século XX, nos
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1

trazendo uma concepção de atendimento integral ao paciente por equipe

3

trabalho em equipe ampliou nos anos seguintes como uma forma de superar

5

profissionais da área. É nesse cenário que emerge a medicina comunitária

7

populações de menores rendas e maiores riscos sociais, configurando uma

9

saúde (PEDUZZI; CIAMPONE, 2005).

2

multiprofissional liderada pelo profissional médico (AROUCA, 2003). O

4

a elevação dos custos na atenção à saúde associado à escassez de

6

difundida como parte do processo de extensão da prática médica a

8

prática complementar e interdependente entre os distintos trabalhadores de

10

Segundo Peduzzi e Ciampone (2005), no trabalho em equipe na

11

saúde no Brasil, ainda predomina a noção de equipe que se restringe à

13

situação de trabalho que compartilham o mesmo espaço físico e a mesma

15

à saúde. Também, Peduzzi et al. (2013) mencionam que o cenário brasileiro

12

coexistência de vários profissionais de formações distintas, numa mesma

14

clientela, não assegurando, necessariamente, uma integralidade da atenção

16

apresenta uma formação em saúde majoritariamente uniprofissional e que

18

as ações multiprofissionais ocorrem durante o processo de graduação e pós-

20

optativas extracurriculares como, por exemplo, no Programa de Educação

22

para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, estudantes dos

24

as necessidades do SUS.

17

as iniciativas de educação interprofissional são tímidas. Segundo os autores,

19

graduação latu sensu, além dessas estarem presentes nas atividades

21

pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde), caracterizado como instrumento

23

cursos de graduação e de pós-graduação na área da saúde, de acordo com
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1

Para que o trabalho em equipe realmente seja interprofissional, é

2

necessário

que

a

formação

dos

profissionais

de

saúde

promova

4

tenha incorporado essa forma de atuação.

6

envolvida em ações cujo objetivo principal seja promover e preservar a

8

gestores da saúde, e PC é quando profissionais de saúde de diferentes

10

pacientes e suas famílias, cuidadores e comunidades para atenção à saúde

12

quando diversos profissionais da saúde com diferentes formações e distintas

14

serviços mais abrangentes e de melhor qualidade a pacientes, familiares e

16

Sendo assim, a utilização da educação interprofissional e a PC podem

3

oportunidades de trabalho colaborativo, para que o futuro profissional já

5

Para a OMS (2011), profissional de saúde é qualquer pessoa

7

saúde, diagnosticar e tratar doenças, incluindo os profissionais de apoio e

9

áreas prestam serviços com base na integralidade da saúde, envolvendo os

11

da mais alta qualidade em todos os níveis da rede de serviços. Ela ocorre

13

experiências atuam conjunta e complementarmente para fornecerem

15

comunidades (GERMANI; OLIVER; et al., 2013).

17

desempenhar um papel importante na redução de muitos desafios

19

trabalham em equipe com PC podem aumentar a capacidade de uma região

21

enfretamento de epidemias e pandemias que são situações que geram

23

O atendimento ao usuário é uma atividade complexa que exige que os

18

enfrentados pelos sistemas de saúde no mundo. Profissionais de saúde que

20

de responder a problemas de saúde, estando mais preparados para

22

demandas inesperadas e intensas ao sistema de saúde (OMS, 2010).

24

profissionais de saúde trabalhem em conjunto de forma eficaz. Entretanto,

25

evidências sugerem que não há forte integração entre esses profissionais,
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1

não atuando conjuntamente (REEVES; ZWARENSTEIN; et al., 2009). Na

2

busca de melhorar essas evidências, a educação interprofissional e

4

de saúde e educação para a saúde em nível internacional, em especial no

6

2011). Há crescente evidência de apoio à educação interprofissional como

8

comportamentos e satisfação dos trabalhadores da saúde; melhora no

10

clientes e melhores resultados de saúde que levam à melhor eficiência e

12

2013).

3

colaboração interprofissional têm se tornado áreas prioritárias para cuidados

5

Canadá e adotadas recentemente pela OMS (REEVES; GOLDMAN; et al.,

7

uma estratégia para a melhoria da PC; promoção das habilidades,

9

recrutamento e retenção desses profissionais; aumento na satisfação dos

11

relação custo-eficácia no sistema de saúde (KHALILI; ORCHARD; et al.,

13
14
15

2.2. Configuração do trabalho em equipe na Atenção Básica no Brasil

16
17

Desde sua criação em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF)

18

vem se configurando como a principal estratégia reorganizadora da AB do

20

Os avanços dessa expansão com o aumento considerável da cobertura

22

cada vez maiores devido à quantidade de equipes implantadas. Contudo, o

24

alteração real das tradicionais formas de atenção à saúde ou uma estratégia

19

SUS (BRASIL, 1994), sendo uma tendência a sua expansão em todo Brasil.

21

populacional assistida por esse modelo de atenção requerem investimentos

23

crescimento do número de equipes não resulta, necessariamente, em uma

25

de promoção de equidade (OLIVEIRA; GONÇALVES; PIRES, 2011).
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1

O PSF pertence ao primeiro nível de atenção e, atualmente,

2

transformado em ESF, uma década após a sua criação, sua principal

4

Família

6

usuários e a comunidade como um todo. A ESF deve ser a principal porta de

8

No Brasil a Atenção Primária à Saúde (APS) também é conhecida

3

característica está na vinculação da população à Equipe de Saúde da

5

compromisso e corresponsabilidade dos profissionais envolvidos com os

7

entrada do sistema de saúde (CLEMENTE; MATOS; et al., 2008).

9

10
11

composta

por

equipe

multiprofissional,

que

possibilita

um

como AB sendo a porta de entrada do sistema de saúde e local do cuidado
contínuo e integral ao indivíduo no contexto da família e da comunidade
(MACINKO; HARRIS; D.PHIL, 2015).

12
13
14
15
16
17
18

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da
saúde (BRASIL, 2006b).

19

Apesar das mudanças na legislação do SUS, propostas na década de

20

90, todo o sistema de saúde se reorganizou em busca da integralidade das

22

igualitário (MARQUES; LIMA, 2008).

21

ações promovidas. Tais alterações preconizavam o atendimento universal e

23

Para Santos et al. (2003), a formação das redes de assistência

24

através

de

ações

de

saúde

descentralizadas,

hierarquizadas

e

26

crescente, configurando, basicamente, três níveis de atenção: as unidades

25

regionalizadas, constituem-se uma rede com serviços de complexidade

27

de atenção básica, também denominadas de Unidades Básicas de Saúde
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1

(UBS), caracterizadas pela capacidade de oferecer os cuidados básicos de

3

secundária, onde são prestados os cuidados nas várias especialidades para

5

geralmente, constituídas por centros hospitalares, aferindo cuidados de

2

promoção, manutenção e recuperação da saúde; as unidades de atenção

4

as afecções de maior prevalência e as unidades de atenção terciária,

6

maior complexidade, muitas vezes, sob o regime de internação hospitalar.

7

A

progressiva

expansão

da

Saúde

da

Família

no

Brasil,

8

particularmente nos últimos anos, é uma evidência significativa da crescente

10

Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do

12

5.388 municípios, o que representa um percentual de 96,73% dos

14

brasileira (BRASIL, 2015a).

9

importância desse modelo de organização da Atenção Básica no país.

11

mês de abril de 2015, são 38.478 equipes implantadas e distribuídas em

13

municípios brasileiros e uma cobertura superior a 50% da população

15

Goiás é um dos 26 estados brasileiros, está localizado na região

16

Centro-Oeste, juntamente com os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do

18

6.003.788 habitantes, segundo dados do Censo 2010. A capital, Goiânia,

20

região metropolitana, a população é superior a dois milhões de habitantes.

22

aproximadamente 50% com um total de 188 equipes (BRASIL, 2015b).

17

Sul e o Distrito Federal. Possui ao todo 246 municípios e uma população de

19

possui aproximadamente 25% da população do estado, considerando a

21

(BRASIL, 2013). A cobertura populacional vinculada à ESF em Goiânia é de

23

Segundo Campos et al. (2002), o PSF no Brasil, apesar de estar

24
25

baseado nas ideias de atenção básica, prevenção de doenças e promoção
da saúde aceitas internacionalmente, é original e inédito em sua concepção,
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1

não havendo registro de modelos semelhantes em outros países. Ainda,

3

da Europa, Canadá e Oceania, pois pressupõe o trabalho multiprofissional e

5

Para o atendimento integral à saúde, é preciso que a AB funcione em

2

segundo o autor, o PSF difere da medicina familiar vigente em vários países

4

em equipe como processo básico para a integralidade do cuidado na AB.

6

articulação com os demais níveis, atenção secundária e/ou terciária,

8

qualidade e humanizada que estimulem o protagonismo individual e coletivo

10

O modelo proposto pela ESF é de população adstrita à equipe, sendo

7

completando, assim, as RAS com objetivo de assistência contínua, de

9

dos sujeitos envolvidos (FERNANDES; MACHADO; ANSCHAU, 2009).

11

essa

referência

para

esses

habitantes.

Permite

que

a

equipe

13

comunidade residente em seu território (PAIM; TRAVASSOS; et al., 2011).

12

multiprofissional estabeleça vínculos e responsabilização pela saúde da

14

Diversos sistemas de saúde no mundo apresentam dificuldades para

15

gerenciar as necessidades de saúde de sua população e os profissionais de

17

complexos, evidenciando uma necessidade de fortalecer os sistemas de

19

inovadoras e transformadoras para esses sistemas que assegurem a

21

de saúde. A colaboração interprofissional é tida como uma das soluções

23

É nesse cenário que a qualidade da atenção à saúde exige uma

16

saúde envolvidos neste processo deparam problemas cada vez mais

18

saúde com base nos princípios da AB. Os governantes buscam soluções

20

disponibilidade, a variedade e a distribuição adequada da força de trabalho

22

mais promissoras (OMS, 2010).

24

formação

profissional

com

conhecimentos

específicos,

domínio

de
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1

tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva e capacidade de

3

As DCN se tornaram o primeiro marco legal a amparar iniciativas de

2

atuação em equipe multiprofissional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

4

incluir, nos marcos regulatórios da educação superior, elementos que

6

Elas representam um marco significativo na reorientação da formação em

8

SUS (FEUERWERKER; CAPOZZOLO, 2013).

5

favorecessem maior sintonia entre as políticas de educação e de saúde.

7

saúde por várias razões ao aproximar os cursos de graduação em saúde ao

9

Em 2001, após ampla discussão, o Ministério da Educação publicou

10

as primeiras DCN dos Cursos de Graduação em saúde, nas quais é possível

12

para o trabalho em equipe. Em específico para os cursos de medicina e

14

assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho

16

equipe multiprofissional (BRASIL, 2001b).

11

observar que trazem como perfil dos egressos, habilidades e competências

13

enfermagem, nota-se que o primeiro deve ter como habilidade específica:

15

multiprofissional em saúde (BRASIL, 2001a); e o segundo, de atuar em

17

Apesar de integralidade ser um eixo transversal nas competências de

18

todos os profissionais da saúde, a formação acadêmica dissociada de uma

20

trabalho em equipe (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).

19

educação multiprofissional não é capaz de preparar o egresso para o

21
22
23
24
25
26
27
28
29

O ‘trabalho em equipe’ não tem na sua origem apenas o
caráter de racionalização da assistência médica, no sentido de
garantir a melhor relação custo-benefício do trabalho médico e
ampliar o acesso e a cobertura da população atendida, mas
também responde à necessidade de integração das disciplinas e
das profissões entendida como imprescindível para o
desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova
concepção biopsicossocial do processo saúde-doença.
(PEDUZZI; CIAMPONE, 2005).
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1

O Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de

2

Educação e da Câmara de Educação Superior, reformulou em 2014 as DCN

4

atuação do profissional médico em equipe multiprofissional para a

6

permite intensificar a colaboração entre os profissionais médicos e a equipe

3

para o curso de graduação em medicina que trazem uma evolução na

5

aprendizagem interprofissional. Esse avanço observado nas diretivas

7

no atendimento integral de saúde.

8

9
10
11
12
13
14
15
16

Aprendizagem Interprofissional - A reflexão sobre a
própria prática e a troca de saberes entre os profissionais de
saúde devem orientar a identificação e discussão de problemas
no processo de trabalho em saúde, para possibilitar o
aprimoramento da colaboração e da qualidade da atenção à
saúde. A educação continuada e a aprendizagem
interprofissional devem promover a melhoria da atenção e do
trabalho em saúde (BRASIL, 2014).

18

Apesar de ser visto como um marco histórico o processo de revisão,

17

19

evolução e atualização das DCN no país, não foram encontrados artigos que

21

devido à sua publicação recente, devem, portanto, os cursos terem seus

23

avaliar o impacto dessas mudanças na prática desses futuros egressos. O

25

diretrizes.

20

permitam avaliar tais mudanças e seus efeitos na formação profissional

22

currículos atualizados pelas novas diretrizes, que posteriormente permitirão

24

curso de medicina foi um dos primeiros a realizar alterações em suas

26
27
28
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1

2.3. Instrumentos para avaliação da colaboração interprofissional

2
3

Nos Estados Unidos, a colaboração interprofissional na assistência ao

4

paciente pode ser rastreada até a Segunda Guerra Mundial, quando equipes

6

tratar soldados feridos (BALDWIN, 2007). A colaboração é um elemento-

8

resultados satisfatórios no atendimento ao usuário. Há um consenso de que

10

profissionais de saúde podem levar a resultados positivos em pacientes

12

Nesses últimos 30 anos de estudos, diversos instrumentos foram

5

médicas cirúrgicas e equipes de enfermagem trabalharam em conjunto para

7

chave no ambiente de saúde de hoje e sua prática é essencial para

9

a

11

colaboração

interprofissional e

atividades

coordenadas entre

os

(CARTER; BERGUS; et al., 2008).

13

elaboradas, desenvolvidas e testadas com objetivo de avaliar a colaboração

15

válido psicometricamente que contém 20 itens para medir as atitudes entre

17

Recentemente uma revisão realizada pelo Canadian Interprofessional

14

interprofissional. Em 1985, Hojat e Herman desenvolveram um instrumento

16

enfermeiros.

18

Health Collaborative (2012), sigla em inglês CIHC, construiu um inventário

20

Prática Colaborativa. A pesquisa partiu de uma amostra com 2.162 resumos

22

interprofissional ou prática colaborativa. Elas foram separadas por nível da

24

conhecimentos e habilidades, 34 para comportamento, seis relacionados ao

19

de instrumentos quantitativos de medição de Educação Interprofissional e

21

e identificou 128 ferramentas quantitativas relevantes para a educação

23

seguinte

forma:

64

instrumentos

relacionados

à

atitude,

20

de
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1

nível organizacional, oito à satisfação do paciente e os 14 restantes para

3

Dentre os 64 instrumentos relacionados à atitude, encontra-se a

2

satisfação do gestor.

4

Jefferson

6

através de cinco subescalas: autoridade, autonomia, responsabilidade pelo

8

expectativas de papel. A ferramenta possui 20 itens com escalas de Likert

5

Scale

of

Attitudes

toward

Physician-Nurse

Collaboration.

Desenvolvida por Hojat et. al. em 1999, avalia a interação médico-enfermeira

7

monitoramento de pacientes, processo decisório colaborativo e as

9

de quatro pontos. A escala já foi traduzida e validada em diversos países

11

O número de estudos e de instrumentos para avaliar a prática

10

incluindo Itália, México e Israel (HOJAT; GONNELLA; et al., 2002).

12

colaborativa e a educação interprofissional tem aumentado nos últimos dez

14

ferramentas do inventário na referência de nível 1, relacionado à atitute.

16

2012).

13

anos. Resultado desse aumento pode ser notado com 43 das 64

15

(CIHC - CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLABORATIVE,
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OBJETIVO

3. Objetivo

Realizar a tradução e adaptação transcultural da Jefferson scale of
attitudes toward interprofessional collaboration para a língua portuguesa do
Brasil e validar sua aplicação na Atenção Básica.

PERCURSO METODOLÓGICO

1

2
3

4. Percurso metodológico

Trata-se de um estudo transversal desenvolvido em duas etapas: a
tradução e adaptação transcultural da JeffSATIC para a língua portuguesa

4

do Brasil e a validação da escala na AB. Essa pesquisa foi registrada na

6

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, no dia 27/02/2014 com

5

Plataforma Brasil - CAAE: 24938513.3.0000.5078 em 13/02/2014 e

7

parecer consubstanciado de n. 540.792 (Anexo 2).

8
9

10

4.1. Tradução e adaptação transcultural

12

4.1.1.

11
13
14

O Instrumento
A JeffSATIC é um instrumento que permite avaliar como é percebido

15

o trabalho interprofissional desenvolvido entre profissionais de saúde. Possui

17

concordância/discordância tipo Likert com sete níveis. Escala essa que varia

16

vinte itens que devem ser respondidos utilizando uma escala de

18

de forma ordinal de um a sete, sendo o menor nível, discordo

20

et al., 2015).

19

completamente (1) e o maior, concordo completamente (7) (HOJAT; WARD;

21

O questionário (Apendice F) é precedido por uma breve introdução

22
23

em que solicita a identificação do gênero, a idade e a categoria profissional
de quem responde ao instrumento. Para a formação profissional em saúde,
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1

das dezessete opções listadas na escala original, foram mantidas quatorze

3

social,

5

auxiliar em enfermagem, técnico ou auxiliar em saúde bucal e terapia

7

décima quinta opção permite que, no campo, outros possam especificar sua

9

Na sequencia são apresentadas algumas definições para colaboração

2

devido à regulamentação profissional no Brasil, sendo elas: ACS, assistente

4

nutrição, odontologia, psicologia, profissional de saúde pública, técnico ou

6

ocupacional. Para qualquer outro profissional não especificado na relação, a

8

formação.

enfermagem,

farmácia,

fisioterapia,

fonoaudiologia,

medicina,

10

interprofissional, profissionais de saúde e paciente (cliente). Após esta

12

que deve ser utilizada para os vinte itens da escala. O valor atribuído a cada

14

afirmação apresentada.

11

primeira parte, há instruções para utilização da escala ordinal de sete pontos

13

afirmação deve relacionar o grau de concordância/discordância com a

15

A primeira afirmação da escala refere-se a como os profissionais de

16

saúde se veem na equipe de forma hierárquica como superiores e

18

dos profissionais em monitorar o resultado das intervenções em seus

20

O terceiro item afirma que o trabalho em equipe pode não ser

17

subordinados ou colaboradores, e a segunda, refere-se à responsabilidade

19

pacientes.

21

resultado de uma educação interdisciplinar e o quarto aborda se as

23

interdisciplinar para aumentar a PC.

22

instituições de ensino deveriam desenvolver programas de educação

24

O quinto item refere-se ao não questionamento de decisões tomadas

25

por colegas quando essas podem ter efeitos prejudiciais sobre o paciente e
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1

na sexta, se todos profissionais podem contribuir em decisões que visem ao

3

O sétimo item aborda se a PC é alcançada quando os profissionais

2

bem-estar dos pacientes.

4

desenvolvem um relacionamento de trabalho para alcançar os mesmos

6

interdisciplinar e colaboração interprofissional.

5

objetivos, e o oitavo indaga se há ou não uma ligação entre educação

7

O item nove afirma se a função dos demais profissionais é seguir,

8

sem questionamentos, as ordens do médico para o tratamento do paciente e

9

o décimo se há melhoria do ambiente de trabalho através da colaboração

11

Na afirmação de número onze, os profissionais de saúde devem

10

interprofissional, respeito mútuo e comunicação.

12

contribuir em decisões que visem a um melhor cuidado de seus pacientes e

14

práticas de colaboração interprofissional.

13

a doze aborda se a satisfação no trabalho não está relacionada com as

15

A décima terceira afirmação aborda se os profissionais estão cientes

16

de que seus colegas de outras profissões podem contribuir para a qualidade

18

tomada de decisões em seu trabalho.

17

do atendimento, e na décima quarta, se todos devem estar envolvidos na

19

O décimo quinto item aborda se por causa da diferenciação dos

20

papéis, existe uma sobreposição de responsabilidades entre os profissionais

22

para haver um melhor atendimento, os profissionais devem usar seu próprio

21

de saúde na prestação de cuidados aos seus pacientes, e o próximo item, se

23

julgamento ao invés de consultar seus colegas.
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1

O item de número dezessete traz se os erros médicos são

2

minimizados quando existe uma colaboração entre os profissionais e de

4

para prestar melhores cuidados aos seus pacientes.

3

número dezoito se os profissionais de saúde possuem suas especialidades

5

O penúltimo item afirma se os profissionais de saúde que trabalham,

6

conjuntamente, não podem ser igualmente responsáveis pelo atendimento

8

deveriam ter experiências de trabalho em equipe com outros alunos para

7

que prestam, e o último, se durante a formação, os estudantes da saúde

9

que possam compreender seus respectivos papéis.

10
11
12

4.1.2.

Adaptação Transcultural

13
14

Para utilização do instrumento, foi realizado primeiramente contato

15

com o autor da escala, Prof. Mohammadreza Hojat, Ph.D., para obtenção de

17

para criação da versão brasileira foi concedida pelo autor por meio de

19

Essa etapa foi realizada pelo pesquisador por meio de contatos

16

sua autorização para adaptação transcultural do instrumento. A autorização

18

correio eletrônico (Anexo 3).

20
21
22
23
24

telefônicos

e

correio

eletrônico

com

os

colaboradores

para

o

desenvolvimento dos diversos estágios do trabalho.
Com base no guia de referência para estudos de adaptação
transcultural de instrumentos de saúde a adaptação transcultural do
instrumento deve ser realizada em cinco estágios: tradução, síntese,
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1
2

retrotradução, comitê de especialistas e pré-teste (BEATON; BOMBARDIER;
et al., 2000). A Figura 1 descreve os estágios da adaptação transcultural.

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Figura 1: Fluxograma
transcultural.

representativo

dos

estágios

da

adaptação

Fonte: Adaptado. (BEATON; BOMBARDIER; et al., 2000).

4.1.2.1. Estágio I: Tradução
Essa etapa consistiu na tradução da JeffSATIC do idioma original, o

13

inglês, para o idioma-alvo, o português brasileiro, por dois tradutores

15

fluência no idioma inglês. As traduções foram realizadas de forma

17

original.

14

independentes que têm o português do Brasil como língua materna e

16

independente para obtenção de uma versão mais apropriada do material
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1

Conforme referencial adotado, os tradutores possuíam diferentes

2

perfis e informações distintas: um é profissional da área da saúde e recebera

4

tradução foi denominada T1, e o outro tradutor sem formação na área da

6

forma pura, literal (às cegas) e denominada T2. Ambos os tradutores são

8

características e nuanças próprias da cultura-alvo.

3

todas as informações sobre os objetivos do estudo e da escala, essa

5

saúde, não recebera qualquer informação, sendo sua tradução realizada de

7

brasileiros. Essas traduções permitiram que o processo refletisse as

9

Os tradutores utilizaram instrumento específico (Apêndice A) no qual

10

registraram as traduções de forma eletrônica, utilizando editores de texto.

11
12
13

4.1.2.2. Estágio II: Síntese

14
15

Nesse estágio, uma terceira tradutora com formação na área da

16

saúde e fluência no inglês foi responsável por comparar as traduções

18

reduzir discrepâncias entre o instrumento T1 e T2. Ela também foi

20

discussões entre a equipe, foi formulada uma síntese das duas versões

22

consenso - T12. Nessa etapa, foi utilizado instrumento específico (Apêndice

24

edição de texto.

17

realizadas pelos tradutores independentes. O objetivo nessa etapa foi de

19

mediadora nas discussões das diferenças entre as duas traduções. Após

21

traduzidas em uma única versão final traduzida, que se denominou versão-

23

B) no qual registrou a síntese de forma eletrônica através de software de
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1

4.1.2.3. Estágio III: Retrotradução

2
3

A partir da versão única, foram realizadas duas traduções reversas

4

independentes por dois outros tradutores qualificados, cuja língua de origem

6

prévio das intenções e conceitos do material. Essas traduções foram

8

de forma eletrônica através de software de edição de texto para registro

5

é o inglês (língua do instrumento original) e que não tinham conhecimento

7

denominadas BT1 e BT2. Foi utilizado instrumento específico (Apêndice C)

9

desse processo. A tradução reversa consiste em retornar à escala em

11

Após a conclusão dessa etapa, as versões BT1 e BT2 foram

10

português para a língua inglesa (original da escala).

12

encaminhadas, por meio de correio eletrônico, ao autor da escala original

14

consenso (T12), no intuito de verificar se essas refletiam o mesmo conteúdo

16

continham o mesmo conteúdo da escala original.

13

que realizou avaliação das versões finais de traduções reversas da versão

15

da escala original. O autor retornou declarando que as traduções reversas

17
18
19

4.1.2.4. Estágio IV: Comitê de especialistas

20
21

Finalizado o processo de tradução e tradução reversa, a versão final

22

do instrumento foi submetida à revisão por um comitê de juízes

24

categorias na área da saúde com fluência no inglês, o tradutor consentido do

23

especialistas, composto por dois profissionais doutores em distintas
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1

instrumento mestre em Ciências da Saúde, um retrotradutor de origem

3

experiência em tradução de instrumento, o pesquisador, a orientadora da

5

Inglês.

2

britânica e com fluência no português, um mestre em Saúde Coletiva com

4

pesquisa e dois profissionais formados em letras com especialidade no

6

Esta etapa foi realizada na Faculdade de Medicina da UFG e consistiu

7

de uma discussão com todos os membros do comitê de especialista com

9

Desse encontro, foi elaborada a versão brasileira da JeffSATIC. Essa escala

8

exceção dos profissionais formados em Letras que não estavam presentes.

10

foi encaminhada para os profissionais de Letras que fizeram a revisão com o

12

cultural e conceitual.

11

intuito de completar os quatro níveis de equivalência: semântica, idiomática,

13

O comitê avaliou as seguintes equivalências:

14

a) Semântica:

15
16
17

relaciona-se

à

equivalência

gramatical

e

de

vocabulário, pois algumas palavras de um determinado idioma
podem não possuir tradução adequada para outros idiomas
b) Idiomática:

refere-se

às

expressões

coloquiais

específicas,

18

raramente traduzíveis, sendo necessária a substituição por

20

c) Experiencial ou cultural: verifica a coerência entre os termos

19

expressões equivalentes ou substituição dos itens

21

utilizados e as experiências vividas pela população à qual se

23

d) Conceitual: avalia se os itens utilizados nos instrumentos têm, além

22
24
25

destina
de equivalência semântica, equivalência de conteúdo, capturando
os mesmos conceitos
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1

Após essa revisão, foi elaborado um instrumento (Apêndice D) para

2

que os membros do comitê de especialistas apontassem equivalência

4

uma escala de três pontos sendo: 1 – não equivalentes 2 – pouco

6

A partir da análise do Índice de Validade de Conteúdo de quatro dos

3

cultural e conceitual entre a versão brasileira e a versão original. Foi utilizada

5

equivalentes 3 – equivalentes.

7

cinco membros do comitê externos à pesquisa, juízes determinados para

9

da pesquisa.

8

escala, a versão Piloto (teste) foi concluída para o pré-teste, próxima etapa

10
11
12

4.1.2.5. Estágio V: Pré-teste

13
14

A versão piloto da escala foi aprovada pelo comitê de especialistas e

15

posteriormente aplicada em um pequeno número de participantes, conforme

17

e clareza do instrumento. A amostra utilizada nessa etapa foi de 30

19

unidades de Centro de Saúde da Família (CSF), do município de Goiânia. A

21

BOMBARDIER; et al., 2000).

16

recomentado por Beaton et al. (2000), na busca de verificar a compreensão

18

profissionais de diversas categorias, selecionados de forma aleatória, em

20

amostra considerada ideal está entre 30 e 40 participantes (BEATON;

22
23
24

O

profissional,

ao

ser

abordado

pelo

pesquisador

sobre

a

possibilidade de participação voluntária na pesquisa, recebia todas as
informações sobre o trabalho, recebia o Termo de Consentimento Livre e
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1

Esclarecido (TCLE), Apêndice E, que era lido pelo participante e, na

3

duas vias (uma do participante e outra do pesquisador). Dava-se, então,

5

orientados a realizar sugestões que julgavam necessárias para melhorar o

7

Após o término do pré-teste, verificou-se que não havia necessidade de

9

etapa do processo de adaptação transcultural proposto por Beaton et.al.

2

sequência, sanava suas dúvidas, somente após a assinatura do TCLE, em

4

início ao preenchimento do questionário e entrevista. Os participantes foram

6

entendimento dos itens, bem como avaliar a diagramação do instrumento.

8

revisar qualquer item da escala, o que poderia ser definido como uma sexta

10

(2000). Após o término dessa etapa, a Escala Jefferson de Atitudes

12

brasileira da JeffSATIC foi finalizada para sua aplicação e validação.

11

Relacionadas à Colaboração Interprofissional (EJARCI), Apêndice F, versão

13
14
15

4.2. Validação da escala adaptada para o português

16
17
18

4.2.1.

Local do estudo

19
20

Essa etapa do estudo foi desenvolvida em unidades de saúde do

21

município de Goiânia pertencentes à rede de AB. Goiânia, atualmente, é

23

unidades com ESF. Cada distrito teve aplicação da escala em pelo menos

22

dividida em sete Distritos Sanitários (DS), dos quais, apenas, um não possui

24

uma unidade. A unidade escolhida deveria ter mais de uma equipe, ter
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1

farmácia e equipe de saúde bucal para que uma maior diversidade de

3

ocorreu nas seguintes unidades: No DS Norte na unidade CSF Jardim

5

Mutirão no DS Noroeste; CSF Condomínio das Esmeraldas, CSF Andréia

7

Vera Cruz II. Os demais CSF foram excluídos por não possuírem mais de

9

farmacêuticos. Outras unidades também foram excluídas pelo estudo ter

2

profissionais com formações distintas fosse alcançada. A coleta de dados

4

Guanabara I; CSF Ville de France no DS Leste; CSF Boa Vista e CSF Vila

6

Cristina e CSF Parque Santa Rita no DS Sudoeste; e no DS Oeste o CSF

8

uma equipe de saúde da família, ou não ter profissionais da saúde bucal e

10

atingido a população necessária nas unidades descritas acima.

11
12
13

4.2.2.

População e amostra

14
15

Considerou-se população para o estudo a constituída pelos

16

profissionais da saúde lotados em equipes de ESF vinculadas à SMS do

18

A população selecionada por amostragem de conveniência foi de 128

17

município de Goiânia.

19

profissionais de saúde que estavam presentes nos CSF, no período de

21

aprimorar a escala através das avaliações de confiabilidade e não na

23

De acordo com o recomendado por Epsteis, Beaton et al. (2013), para

20

coleta de dados. A amostragem foi não probabilística, pois os dados visam

22

representatividade.

24

estudos de validação utilizando Análise Fatorial Exploratória (AFE), o
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1
2

tamanho da amostra deve ser de, no mínimo, cinco sujeitos por número de
variáveis do instrumento, portanto superior a 100 participantes.

3
4
5

4.2.3.

6

Critérios de inclusão e exclusão

Para o estudo, foram considerados os seguintes critérios:

7

Critérios de inclusão:

8
9



11



10

12

Ser profissional da área Saúde da SMS de Goiânia, lotado em
unidades com mais de uma equipe de Saúde da Família
Aceitar participar de forma voluntária do estudo e assinar o
TCLE

Critério de exclusão:

13



14
15

Estar lotado há menos de seis meses em uma equipe de saúde
da família do município de Goiânia/GO.

16
17
18
19
20

4.2.4.

Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada no período de 15 de março a 25 de

21

junho de 2015, pelo próprio pesquisador. O estudo piloto contou com a

23

estabelecidos. Os dados dessa etapa fizeram parte da análise e resultados

22

participação de 30 profissionais, considerando todos os aspectos éticos

24

deste estudo, considerando que não houve necessidade de revisão de
Percurso metodológico | 48

1

qualquer item, o que provocaria uma nova aplicação teste da escala

3

A aplicação dos questionários ocorreu de forma individual, pelo

2

modificada.

4

próprio pesquisador. O profissional, ao ser abordado pelo pesquisador tal

6

possibilidade de sugestão à escala.

8

através de autopreenchimento dos campos pelo participante. No caso da

5

qual realizado no item 4.1.2.5, durante a aplicação do pré-teste, excluiu a

7

O preenchimento da escala, durante todas as etapas do estudo, foi

9

10

aplicação piloto, a contribuição dos participantes ocorreu de forma dialogada
e registrada, no verso da escala.

11
12
13

4.2.5.

Análises estatísticas

14
15

Os dados coletados foram inseridos em banco de dados específico,

16

criado no software Microsoft Excel® 2003, licenciado para o pesquisador.

18

SPSS Statistics version 17.

20

técnicas de validação de conteúdo, sendo elas: critério ou concorrente, de

22

(FACHEL; CAMEY, 2000).

17

Para o processamento das análises estatísticas, foi utilizado o software IBM

19

A qualidade de um instrumento pode ser avaliada por meio de

21

constructo e de estabilidade temporal, além de coeficientes de confiabilidade
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1
2
3
4
5

Para este estudo, foi selecionada a validação de construto através do
cálculo do Índice de Validação de Conteúdo (IVC). Para a confiabilidade da
escala, calculou-se o Alfa (α) de Cronbach.

Equação para cálculo de Alfa de Cronbach:
=

6
7
8
9
10

−1

1−

∑

Onde:
n - número de itens da escala
- variância de cada item
- variância total dos n itens

11
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RESULTADOS

1

2
3

5. Resultados

5.1. Adaptação transcultural

4
5
6

Na primeira etapa do estudo, a adaptação transcultural não sofreu
dificuldades expressivas ao se adaptar a linguagem. A palavra toward

7

utilizada no título da escala foi traduzida como “relacionadas” por um tradutor

9

como sendo relacionada. Na síntese, também, foram acrescidos artigos

8

e por outro como “relativa”. Sendo assim, na síntese, optou-se pela tradução

10

definidos nos inícios das frases para padronizar o formato do questionário.

12

Nos estágios seguintes, foram realizadas algumas modificações para

11

Na retrotradução não foi encontrado nenhum obstáculo.

13

que fosse atingida a equivalência semântica no desenvolvimento da versão

15

saúde, as profissões “medicina e enfermagem” que apareciam distintas às

17

exclusão por parte dos demais profissionais que compõem equipes

19

o termo “intensificar” por “aumentar”. No item 5, a tradução de feel foi

21

decisions ficou como sendo “devem estar envolvidos na tomada de decisões

14

brasileira da escala. No comitê de juízes, a definição de profissionais da

16

demais foram suprimidas, com o intuito de não haver um sentimento de

18

interprofissionais. No item 3 da escala, a tradução de enhance foi substituído

20

“acharem”. No item 14, a tradução de should be involved in making policy

22

político-administrativas” como demonstrado, no Quadro 1.

23
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1

Quadro 1 – Demonstrativo da adaptação transcultural do item 14 da escala.
JeffSATIC
T1

14. Profissionais de saúde devem estar envolvidos na
tomada de decisões políticas a respeito de seu trabalho.

T2

14. Profissionais de saúde deveriam ser envolvidos na
tomada de decisões administrativas relativas a seu
trabalho.

VC

14. Os profissionais de saúde deveriam se envolver nas
decisões sobre elaboração de políticas relativas ao seu
trabalho.
14. Health proffesionals should be involved in the decision
making of the policies relative to their work

BT1
BT2
Comitê de
especialistas
Final

14. Health professionals should be involved in making
policy decisions concerning their work.

14. Health professionals should be involved in making
policy decisions related to their work.
14. Os profissionais de saúde devem estar envolvidos na
tomada de decisões político-administrativas relativas ao
seu trabalho.
14. Os profissionais de saúde devem estar envolvidos na
tomada de decisões político-administrativas relativas ao
seu trabalho.

2
3
4
5

JeffSATIC: Jefferson Scale of Attitudes Toward Interprofessional Collaboration ; T1:
tradução 1; T2: Tradução 2; VC: Síntese ou versão consenso; BT1: Tradução
reversa 1; BT2: Tradução reversa 2.

6

Para o item 18, a tradução de special expertise foi “competências

7

específicas próprias”, sendo esse o último item que gerou uma discussão

9

O Quadro 2 mostra a correlação dos 20 itens da escala original em

8

10
11

para o melhor conceito a ser utilizado na versão brasileira.

inglês e sua respectiva tradução, que é a versão adaptada culturalmente
para aplicação na AB no Brasil.

12
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Quadro 2 – Adaptação transcultural dos 20 itens que compõem a Escala
Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional.
JeffSATIC

EJARCI

1. Health professionals should be viewed 1. Os profissionais de saúde deveriam ser
as collaborators rather than superiors or vistos como colaboradores, ao invés de
subordinates
superiores ou subordinados.
2. All health professionals should have 2. Todos os profissionais de saúde deveriam
responsibility for monitoring the effects of ter a responsabilidade de monitorar os efeitos
interventions on their patients/clients.
de intervenções em seus pacientes/clientes.

3. Teamwork in healthcare cannot be an 3. O trabalho em equipe no cuidado à saúde
outcome of interdisciplinary education.
não pode ser um resultado do ensino
interdisciplinar.
4. Academic institutions should develop 4. As instituições acadêmicas
interdisciplinary educational programs to desenvolver
programas
de
enhance collaborative practice.
interdisciplinar para aumentar a
colaborativa.

devem
ensino
prática

5. Health professionals should not
question decisions made by colleagues
even if they feel that it might have
detrimental effects on the patient/client.

5. Os profissionais de saúde não devem
questionar as decisões tomadas por colegas,
mesmo que eles achem que essas possam
ter efeitos prejudiciais ao paciente/cliente.

7. Collaborative practice always works
best when health professionals develop
working relationships to achieve agreed
upon goals.

7. A prática colaborativa sempre funciona
melhor quando os profissionais de saúde
desenvolvem relações de trabalho para atingir
os mesmos objetivos.

9. The primary function of other health
professionals is to follow, without
question, orders by the physician who
are treating the patients/clients.

9. A função principal de outros profissionais
de saúde é seguir, sem questionamento, as
orientações dos médicos que estão tratando
os pacientes/clientes.

6. All health professionals can contribute 6. Todos os profissionais de saúde podem
to decisions regarding the well-being of contribuir para as decisões relacionadas ao
patients/clients.
bem-estar de pacientes/clientes.

8. Interdisciplinary education and 8. O ensino interdisciplinar e a colaboração
interprofessional collaboration are not interprofissional não estão ligados entre si.
linked to one another.

10. Interprofessional collaboration which 10. A colaboração interprofissional, que inclui
includes
mutual
respect
and respeito mútuo e comunicação, melhora o
communication improves the work ambiente de trabalho.
environment.
11. All health professionals should 11. Todos os profissionais de saúde devem
contribute
to
decisions
regarding contribuir para as decisões relativas à
improving care of their patients/clients.
melhora
do
cuidado
de
seus
pacientes/clientes.
Resultados | 54

12. Job satisfaction has nothing to do 12. A satisfação no trabalho não está
with
interprofessional
collaborative relacionada às práticas de colaboração
practices.
interprofissional.
13. Health professionals should be made
aware that their colleagues in other
health-related disciplines can contribute
to the quality of care.

13. Os profissionais de saúde devem estar
cientes de que seus colegas de outras áreas
relacionadas à saúde podem contribuir para a
qualidade do cuidado.

15. Because of role differentiation, there
are not many overlapping areas of
responsibility
among
health
professionals in providing care to their
patients/clients.

15. Devido à diferença de cada função, não
há
muitas
áreas
que
permitam
a
sobreposição de responsabilidades entre os
profissionais de saúde que prestam cuidados
aos pacientes/clientes.

14. Health professionals should be 14. Os profissionais de saúde devem estar
involved in making policy decisions envolvidos na tomada de decisões políticoconcerning their work.
administrativas relativas ao seu trabalho.

16. To promote the best interest of the
patient/client,
health
professionals
should use their own judgment rather
than consulting their colleagues in other
health-related disciplines.

16. Para promover o melhor benefício ao
paciente/cliente, os profissionais de saúde
devem usar seu próprio julgamento ao invés
de consultar seus colegas de outras áreas
relacionadas à saúde.

17. Medical errors will be minimized 17. Os erros clínicos serão minimizados
when collaboration exists among health quando existir a colaboração entre os
professionals.
profissionais de saúde.

18. All health professionals have their 18. Todos os profissionais de saúde possuem
own special expertise to render quality competências específicas próprias para
care to their patients/clients.
prestar atendimento de qualidade aos seus
pacientes / clientes.

19.
Health
professionals
working 19. Os profissionais de saúde que trabalham
together cannot be equally accountable em conjunto não podem ser igualmente
for the care/service they provide.
responsabilizados pelo serviço que prestam.
20. During their education, all health
profession
students
should
have
experience working in teams with other
health profession students in order to
understand their respective role.

20. Durante sua formação, todos os
estudantes da área da saúde devem ter a
experiência de trabalhar em equipes com
estudantes de outras áreas da saúde, para
que possam compreender melhor sua
respectiva função.

1
2
3
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1

5.2. Validação de conteúdo

2
3

Foi realizada a avaliação por cinco juízes, especialistas, para

4

avaliação da equivalência cultural e conceitual da escala, no entanto,

6

análises de cada item da escala e dessa como um todo. A partir das

8

escala o IVC = 0,99 através da média dos valores dos itens calculados

10

Após a aplicação da versão preliminar do instrumento (pré-teste), em

5

somente quatro preencheram o instrumento criado para a realização das

7

respostas utilizando a escala Likert de três pontos, foi calculado para a

9

separadamente.

11

uma amostra de 30 profissionais, não foi verificada a necessidade de

13

relação ao formato do questionário foi sugerida e acatada a colocação de

15

escala de concordância na frente de cada item, sendo essa, uma

17

Na versão original, há um pequeno traço antecedendo o item definido como

19

Na Tabela 1, estão consolidadas as respostas dos juízes para cada

12

reformular qualquer item em relação à gramática. Apenas uma sugestão em

14

espaço entre parênteses para a anotação do número correspondente da

16

diagramação mais comum e utilizada no Brasil, segundo os entrevistados.

18

local para preenchimento.

20

item da escala com relação à equivalência cultural e conceitual da escala

22

pouco equivalentes 3 – Equivalentes).

21

piloto, sendo utilizada uma escala de três pontos (1 – não equivalentes 2 –

23
24
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Tabela 1 - Equivalência cultural e conceitual e Índice de Validação de
Conteúdo para quatro juízes da escala.
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equivalência Cultural
J1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

J2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

J3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

J4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

IVC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,92

J: Juiz; IVC: Índice de Validação de Conteúdo

Equivalência Conceitual
J1
J2
J3
J4 IVC
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1

5
6

5.3. Confiabilidade interna da escala

7
8
9

10
11

A Tabela 2 traz as características gerais da amostra como idade,
sexo, nível de escolaridade e formação/atuação na equipe de saúde. Para
facilitar a visualização em relação ao nível de escolaridade, foram separados
aqueles com formação profissional técnica de nível médio.

12
Resultados | 57

1

Tabela 2 - Características gerais da amostra.
Variáveis

Idade: Média (DP)

Sexo: Frequência (%)
Mulheres
Homens

Nível de escolaridade: Frequência (%)
Ensino Médio
Formação profissional de nível médio (Téc./Aux.)
Ensino Superior

2
3
4

Formação/Atuação: Frequência (%)
ACS
Enfermagem
Farmácia
Medicina
Odontologia
Téc./Aux. Enfermagem
Téc./Aux. Saúde Bucal

Frequência

41,19 (9,6 anos)
107 (83,6%)
21 (16,4%)
28 (21,9%)
38 (29,7%)
62 (48,4%)
28 (21,9%)
24 (18,8%)
07 (5,5%)
14 (10,9%)
17 (13.3%)
26 (20,3%)
12 (9,4%)

DP: Desvio Padrão; ACS: Agente Comunitário de Saúde; Téc./Aux.: Técnico ou
Auxiliar

5
6

A Tabela 3 detalha as especializações descritas pelos profissionais

7

destacadas acima. Para os demais profissionais, não foi possível avaliar

9

detalhassem suas pós-graduações/ especializações. Tais campos somente

8

suas especializações por não haver campo específico na escala para que

10

são observados para os profissionais formados ou graduandos dos cursos

12

Para profissionais com curso superior em Farmácia, a escala solicita

11

de Enfermagem, Medicina e Odontologia.

13

apenas que o profissional assinale um dos campos de atuação profissional,

15

sete farmacêuticos assinaram a opção de drogaria/farmácia.

14

podendo ser: Drogaria/Farmácia, Farmácia Hospitalar ou Outros. Todos os
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1
2

Tabela 3 - Especializações descritas por profissionais da enfermagem,
medicina e odontologia.
Especialização
Auditoria em saúde
CCIH
Clínica geral ou médica
Dermatologia
Educação
Gestão pública
Implantodontia
Odontopediatria
Oncologia
Pediatria
Prótese dentária
Saúde coletiva
Saúde da família
Saúde pública

3
4

Campo não preenchido
Total

CCIH: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Frequência
01
01
08
01
01
01
01
01
01
01
01
05
24
02

(%)
(0,8)
(0,8)
(6,3)
(0,8)
(0,8)
(0,8)
(0,8)
(0,8)
(0,8)
(0,8)
(0,8)
(3,9)
(18,8)
(1,6)

06 (4,7)
55 (43,0%)

5
6

Na Tabela 4, são apresentadas as medidas de frequência, dispersão,

7

frequência após purificação dos itens, correlação de item total corrigida

9

coeficiente de confiabilidade) e o valor de Alfa se determinado item for

11

Após análise das respostas obtidas nas 128 escalas aplicadas, o valor

8
10

12

(define qual a contribuição de cada item da escala para o cálculo do
excluído, para cada um dos 20 itens da escala.

do Alfa de Cronbach calculado foi de 0,71.

13
14
15
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6

Tabela 4 – Síntese dos 20 itens da escala quanto à média, desvio padrão,
variância e assimetria.

Item 01
Item 02
Item 03
Item 04
Item 05
Item 06
Item 07
Item 08
Item 09
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20

6,59
6,17
2,55
6,66
1,55
6,73
6,76
1,86
1,73
6,96
6,83
2,41
6,84
6,40
3,35
2,07
6,30
5,66
3,37
6,58

DP

0,74
1,25
1,99
0,69
1,25
0,93
0,48
1,48
1,36
0,23
0,60
1,90
0,45
0,90
1,72
1,53
1,28
1,65
2,08
1,02

6,59
6,17
5,45
6,66
6,45
6,73
6,76
6,14
6,26
6,96
6,83
5,59
6,84
6,40
4,65
5,93
6,30
5,66
4,63
6,58

correlação de
item total
corrigida
0,21
0,34
0,31
0,12
0,40
0,28
0,11
0,54
0,48
0,33
0,25
0,35
0,34
0,15
0,34
0,47
0,17
0,08
0,35
0,14

X: média
DP: Desvio Padrão;
Xı: média invertida (itens 3, 5, 8, 9, 12, 16 e 19 recodificados).

valor de α se o
item for
excluído
0,70
0,69
0,70
0,71
0,69
0,70
0,71
0,67
0,68
0,71
0,70
0,69
0,70
0,71
0,69
0,68
0,71
0,72
0,69
0,71

7
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DISCUSSÃO

1

2

6. Discussão

A primeira etapa do estudo consistiu em realizar a adaptação

3

transcultural da escala de atitudes e não apresentou dificuldades

5

usado para abranger um processo que analisa tanto a linguagem

7

questionário para uso em outro ambiente. Adaptações transculturais devem

9

et al., 2000). Este trabalho assim como os estudos realizados por Correa et

11

equivalência semântica uma maior discussão entre os membros do comitê

13

melhores termos sem que haja prejuízo da equivalência conceitual.

4

expressivas ao se adaptar a linguagem. O termo "adaptação transcultural" é

6

(translação) quanto a adaptação cultural dos itens numa preparação do

8

ser consideradas para vários cenários diferentes (BEATON; BOMBARDIER;

10

al. (2015) e Junkes et al. (2015) também relataram que para obtenção da

12

de especialistas fora observada, isso ocorre devido à tentativa de utilizar os

14

O processo de adaptação ao qual a escala original foi submetida

15

permitiu verificar que em sua aplicação piloto não houve necessidade de

17

Junkes et al. (2015) não relata adversidades durante a aplicação da escala

16

alteração de quaisquer dos itens da escala. Estudo similar realizado por

18

piloto que justificasse alteração na tradução e nova aplicação teste. A

20

formações podem ter contribuído para êxito em todo o processo.

19

escolha dos membros para o comitê e suas respectivas especialidades e

21

As retrotraduções foram avaliadas pelo autor da escala que confirmou

22

que ambas continham o mesmo conteúdo da original.
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1

O processo de tradução do instrumento de avaliação de qualidade de

2

vida da OMS (WHOQOL-100): características e perspectivas, realizado por

4

e discussão em grupos focais da versão com pacientes, profissionais de

6

seguirem o mesmo referencial adotado por este estudo há possibilidades de

8

Ainda no processo de adaptação da primeira parte da escala, foram

3

Fleck (2000), foi desenvolvido através das etapas de tradução, retrotradução

5

saúde e membros da comunidade, demonstrando que apesar das etapas

7

diferentes configurações para o comitê de especialistas.

9

mantidas as profissões consideradas da área da saúde no Brasil (BRASIL,

11

Midwifery; médico assistente, tradução de Physician assistant, que não é

10

2006b). E excluídas, na versão brasileira, profissões como parteira do inglês

12

uma profissão regulamentada no Brasil como é desenvolvida nos EUA;

14

indicada por médico nos EUA. Por fim, considerando a proposta deste

16

também foram incluídas na relação de profissões a de Técnico e/ou Auxiliar

18

parte da ESF. A alteração desses itens não interfere nos itens adaptados

20

Na análise dos 128 instrumentos preenchidos, verificou-se que a

13

Podologia, na escala original Podiatry, que é uma profissão supervisionada e

15

trabalho de aplicar e validar a escala adaptada na AB em equipes ESF,

17

em Saúde Bucal, no intuito de facilitar a identificação da categoria que faz

19

anteriormente e não compromete a utilização da escala.

21

caracterização da amostra evidencia um grande desequilíbrio entre gêneros,

23

apenas quatro não tinham o campo idade respondido pelo profissional.

25

um maior número de profissionais do gênero feminino inseridos na ESF.

22

havendo uma proporção 5:1 de mulheres para homens. Do total de escalas,

24

Assim como Pinto, Menezes e Villa (2010) também obtiveram em seu estudo
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1

Essa

desigualdade

pode

não

interferir na

avaliação

das

3

atuação de cada profissional dentro da equipe em que é integrante.

atitudes

2

colaborativas observadas em uma equipe interprofissional, mas sim a

4

Do total de 55 (42,97%) profissionais com nível superior em

5

Enfermagem, Medicina ou Odontologia, 49 (38,28%) declararam possuir

7

(24,21%) possuíam pós-graduação específica em Saúde Pública, Saúde

9

na AB do Brasil, o número de profissionais especialistas é superior ao de

11

observado neste estudo. Verificar uma porcentagem elevada de profissionais

13

garantir equipes com maior prática colaborativa e maior colaboração

15

A validade de construto foi obtida com IVC de 0,99 que é o resultado

6

alguma especialização. Entre esses profissionais com especialidade, 31

8

Coletiva ou em Saúde da Família. Segundo Macinko, Harris e D.Phill (2015),

10

generalistas em uma proporção aproximada de 1,2:1, valores compatíveis do

12

de nível superior com formação específica para o nível em que atuam, pode

14

interprofissional.

16

do grupo de especialistas que avaliou o processo de tradução quanto aos

18

especialistas realizado durante o processo de adaptação cultural. Ele mede

20

instrumento e de seus itens. Inicialmente, analisa os itens da escala

22

(ALEXANDRE; COLUCI , 2011).

17

critérios específicos. O IVC consiste na avaliação do instrumento por

19

a proporção da concordância dos juízes sobre determinados aspectos do

21

individualmente

23
24
25

e

posteriormente,

o

instrumento

como

um

todo

Hill e Hill (1998) afirmam que a validade de conteúdo não pode ser
determinada por medidas estatísticas por se tratar do resultado do
julgamento de juízes ou pessoas reconhecidas na área do estudo (experts),
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1

que analisam a representatividade dos itens em relação aos conceitos que

3

Alexandre e Coluci (2011, p. 3065 apud Polit e Beck, 2006)

2

se pretende medir.

4

determinam que o quantitativo de juízes deve ser considerado para

6

com menos de cinco sujeitos. Para novos instrumentos, é aceitável um

8

são recomendados.

5

avaliação do índice que deve ser superior a 0,90 quando a avaliação for feita

7

índice superior a 0,80. Para as demais situações, valores abaixo de 0,78 não

9

Valera e

colaboradores (2014), em estudo para verificar a

10

equivalência de conteúdo de uma escala, afirmam que IVC obtido superior a

12

Portanto a EJARCI possui equivalência de conteúdo com a JeffSATIC

11

13
14

0,75 demonstra que o instrumento atingiu sua equivalência de conteúdo.

e permite a sua aplicação no Brasil.
A confiabilidade da escala pode ser verificada através do coeficiente

15

Alfa de Cronbach, que é capaz de estimar a confiabilidade de um

17

respostas em um questionário através da análise das respostas dadas pelos

19

Alfa é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da

21

utilizem a mesma escala de medição (BITTENCOURT; CREUTZBERG; et

23

O coeficiente Alfa é considerado um dos métodos mais utilizados para

16

questionário aplicado em uma pesquisa. Ele mede a correlação entre

18

respondentes, apresentando uma correlação média entre as perguntas. O

20

soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que

22

al., 2011).

24

estimar a confiabilidade interna de um instrumento (HILL; HILL, 1998) e seu
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1

valor é calculado considerando o número de itens que as escalas contém,

3

1951, p. 299):

2

através da expressão proposta em 1951 por Lee J. Cronbach (CRONBACH,

4

O valor do Alfa de Cronbach calculado para a escala foi de 0,71. De

5

modo geral, um instrumento ou teste é classificado como tendo

7

1998). Durante o desenvolvimento da validação de um instrumento para

9

obtiveram valores de alfa superiores a 0,87 para cada um dos três fatores

11

interna do instrumento. Durante o processo de validação da escala original

13

0,84 em uma amostra com 1.976 estudantes e/ou profissionais na área da

15

É importante enfatizar que quanto maior for o valor do coeficiente Alfa,

6

confiabilidade apropriada quando o Alfa é superior a 0,70 (HILL e HILL,

8

avaliação de disciplinas na educação superior, Bittencourt et al. (2011)

10

analisados conjuntamente na escala, os quais confirmam a consistência

12

JeffSATIC, Hotaj el al. (2015), obtiveram valores de Alfa para a escala de

14

saúde, em três universidades.

16

maior será a confiabilidade da escala. O valor de Alfa tende a aumentar com

18

correlações entre os itens são mais elevadas (HILL; HILL, 1998).

20

2005), “O uso de medidas de confiabilidade, como o Alfa de Cronbach, não

22

unidimensionalidade é uma característica de um conjunto de indicadores que

24

A confiabilidade e validade de uma escala não são a mesma coisa.

17

um maior número de itens no questionário, bem como quando as

19

Segundo Matthiensen (2011, p. 11-12 apud HAIR JUNIOR et al.,

21

garante unidimensionalidade ao questionário, mas assume que ela existe. A

23

tem apenas um conceito em comum”.

25

Uma escala pode ter boa confiabilidade e ter pouca validade. O certo é que
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1

se um instrumento não possui confiabilidade adequada, a medida não pode

3

de fidedignidade adequada é necessária, mas não suficiente, para garantir

5

da JeffSATIC possui boa equivalência de conteúdo e apresentou uma

7

necessária para o estudo.

2

ter validade adequada. Em termos lógicos, pode-se afirmar que a “existência

4

validade adequada” (HILL e HILL, 1998). Sendo assim, a versão brasileira

6

confiabilidade razoável, provavelmente, devido à amostra ser a mínima

8

Com relação aos itens 3, 5, 8, 9, 12, 15, 16 e 19 que possuem

< 4,

9

como pode ser observado na Tabela 4, que em uma escala de concordância

11

forma inversa na escala. Isso significa que o item está em desencontro com

13

cálculo do Alfa de Cronbach, sem que ocorra erro de codificação (α

15

inversão dos pontos de forma equivalente (MAROCO; GARCIA-MARQUES,

17

Ainda na Tabela 4 é possível avaliar o comportamento de Alfa quando

10

de sete níveis determina a negatividade, portanto esses itens são cotados de

12

outros itens da escala. Para que esses dados possam ser utilizados no

14

negativo) é necessária que seja feita a recodificação desses itens, ou seja, a

16

2006).

18

é realizado o processo de purificação. A última coluna apresenta uma

20

comportamento do Alfa, processo de purificação do instrumento, passo esse

22

confiabilidade do questionário. Caso alguma questão seja eliminada do

24

do comportamento do coeficiente. (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010).

19

simulação da eliminação de determinado item com a finalidade de verificar o

21

que permite determinar quais questões podem estar prejudicando a

23

construto, é necessária uma nova aplicação do instrumento para avaliação
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1
2

Considerando que a escala original foi validada em uma amostra
ampla (HOJAT; WARD; et al., 2015), não é correto realizar a retirada de

3

qualquer item da escala, mesmo que possa estar prejudicando o

5

de uma versão reduzida da escala para o Brasil como sugerido no estudo

7

Estudos futuros devem testar a validação da EJARCI por meio de

4

comportamento do coeficiente. O mais apropriado, nesse caso, é a criação

6

desenvolvido por Vagos, Pereira e Arrindell (2014).

8
9

análises psicométricas mais específicas como análises fatoriais (exploratória
e confirmatória) em amostras mais significativas.
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CONCLUSÕES

1

2

7. Conclusões

A tradução da JeffSATIC foi realizada, sua versão brasileira foi

3

denominada EJARCI e apresentou elevada equivalência conceitual, de itens

5

A validação da escala foi obtida na AB com uma confiabilidade

4

6
7

e semântica com a original norteamericana.

aceitável e poderá ser replicado para outras realidades e níveis de atenção à
saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

1

2

8. Considerações Finais

A parceria ensino-serviço entre a UFG e SMS de Goiânia permitiu o

3

desenvolvimento do estudo, acrescido do fato de que o pesquisador

5

associados ao custo de deslocamento no município para as coletas dos

7

A EJARCI mostrou-se um instrumento rico e com potencial de

4

pertence ao quadro de servidores efetivos do município. Esses fatores

6

dados foram determinantes para a escolha da população.

8
9

10

aplicação no Brasil, em outros cenários e níveis de atenção à saúde, o que
permitirá subsidiar planejamentos para a formação profissional e avaliar a
prática colaborativa em equipes interprofissionais.
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ANEXOS

Anexos

Anexo 01 - Escala original em inglês
Jefferson Scale of Attitudes Toward Interprofessional Collaboration (JeffSATIC)
Gender:

(M).Male.

Age (in years): ______

(F). Female.

Country: __________________
Please Check Your Academic Program (for students) or Specialty Area (for
practitioners): (listed in alphabetic order):
[1] Community healthcare worker.

[2] Dentistry. (Please specify your specialty____________ ).

[3] Medicine (Please specify your primary specialty: ____________ ).
[4] Midwifery.

[5] Nursing (please specify your specialty:_____________ ).
[6] Nurse practitioner.
[7] Nutrition/Dietitian.

[8] Occupational therapy.

[9] Pharmacy (If a pharmacist, please specify your work setting):
(a). Drug Store/Retail Pharmacy.
(b). Hospital Pharmacy.
[10] Physician assistant.

(c). Other.

[11] Physical therapy/Physiotherapy.
[12] Podiatry.

[13] Psychology.

[14] Public health worker.

[15] Speech therapy/Audiology.
[16] Social worker.

[17] Other (please specify________________________________).
Definitions:

Interprofessional Collaboration: multiple health professionals from different professional
backgrounds working together to deliver quality care to patients.

Health Professionals: persons trained and knowledgeable in medicine, nursing or other
allied health professions, or public/community health.
Patients (Clients): individuals who receive professional health services from health
professionals.
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Jefferson Scale of Attitudes Toward Interprofessional Collaboration (JeffSATIC)
Instructions: Please indicate the extent of your agreement or disagreement with each of
the following statements by writing the appropriate rating number on the underlined space
provided before each statement. Please use the following 7-point scale (a higher number on
the scale indicates more agreement):
Strongly Disagree

1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

Strongly Agree

1. ___ Health professionals should be viewed as collaborators rather than superiors or
subordinates
2. ___ All health professionals should have responsibility for monitoring the effects of
interventions on their patients/clients.
3. ___ Teamwork in healthcare cannot be an outcome of interdisciplinary education.
4. ___ Academic institutions should develop interdisciplinary educational programs to
enhance collaborative practice.
5. ___ Health professionals should not question decisions made by colleagues even if they
feel that it might have detrimental effects on the patient/client.
6. ___ All health professionals can contribute to decisions regarding the well-being of
patients/clients.
7. ___ Collaborative practice always works best when health professionals develop working
relationships to achieve agreed upon goals.
8. ___ Interdisciplinary education and interprofessional collaboration are not linked to one
another.
9. ___ The primary function of other health professionals is to follow, without question,
orders by the physician who are treating the patients/clients.
10. ___ Interprofessional collaboration which includes mutual respect and communication
improves the work environment.
11. ___ All health professionals should contribute to decisions regarding improving care of
their patients/clients.
12. ___ Job satisfaction has nothing to do with interprofessional collaborative practices.
13. ___ Health professionals should be made aware that their colleagues in other healthrelated disciplines can contribute to the quality of care.
14. ___ Health professionals should be involved in making policy decisions concerning their
work.
15. ___ Because of role differentiation, there are not many overlapping areas of
responsibility among health professionals in providing care to their patients/clients.
16. ___ To promote the best interest of the patient/client, health professionals should use
their own judgment rather than consulting their colleagues in other health-related
disciplines.
17. ___ Medical errors will be minimized when collaboration exists among health
professionals.
18. ___ All health professionals have their own special expertise to render quality care to
their patients/clients.
19. ___ Health professionals working together cannot be equally accountable for the
care/service they provide.
20. ___ During their education, all health profession students should have experience
working in teams with other health profession students in order to understand their
respective role.
______________________________________________________________________
© Jefferson Medical College, 2014. All rights reserved.
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Anexo 02 - Parecer do Comitê de Ética
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Anexo 03 - Consentimento do autor da escala
Cópia do contato eletrônico de Mohammadreza Hojat, Ph.D., autor da

Jefferson scale of attitudes toward interprofessional collaboration, com a
coorientadora Dra. Suely Grosseman, autorizando sua utilização no estudo.

From: Mohammadreza Hojat <Mohammadreza.Hojat@jefferson.edu>
Date: 2013/6/19
Subject: Scale to measure attitudes toward interprofessional collaboration
To: "Manuel Costa (mmcosta@ecsaude.uminho.pt)" <mmcosta@ecsaude.uminho.pt>, Suely
Grosseman <sgrosseman@gmail.com>, "Brett Williams (brett.williams@monash.edu)"
<brett.williams@monash.edu>, "ADELINA ALCORTA (adalcorta@hotmail.com)"
<adalcorta@hotmail.com>, "Luis Vivanco (vs.luis@gmail.com)" <vs.luis@gmail.com>
Cc: Julia Ward <Julia.Ward@jefferson.edu>

Dear research collaborators:
I am not sure if I have sent you a copy of a new scale for measuring attitudes toward
teamwork and collaboration that can be administered to all health profession students and
practitioners (physicians, nurses, pharmacists, psychologists, social workers, etc.)
regardless of their background and disciplines. We have completed a few pilot studies, and
the attached version of the scale is the outcome of those studies. Now, we are planning to
conduct a large scale research (nationally and internationally) to examine psychometric of
the attached scale (e.g., item-total score correlations, item discrimination index, factor
structure, Cronbach coefficient alpha reliability, test-retest reliability, etc.), and retain those
items that can survive psychometric tests and delete those that cannot. I am sending this to
my international colleagues to find out if you are interested to participate in the psychometric
study of the scale by administering it to your health profession students in any of the 16
disciplines listed on the front page of the scale. Those who contribute to the project will be
listed among authors of the publication(s) resulted from this psychometric study. If you are
interested, it could be very helpful to send us raw data in spreadsheet (e.g., Excel file) for
statistical analyses, or you can mail us the hard copies of completed surveys.
Manuel and Suely: If interested, it could also be desirable to translate the scale into a
consolidated language that can be understandable for those in Brazil (Suely) and those in
Portugal (Manuel), similar to your consolidated translation of the JSE (if it is possible at all).
Adelina and Luis: Is it possible to translate the scale into Spanish language that can be fairly
understandable in both countries: Mexico (Adelina) and Spain (Luis)?
By the way, Dr. Julia Ward, an associate professor of nursing at the Jefferson School of
Nursing is spearheading this project (her e-mail address is in the Cc line). Please address
your correspondences to her, Cc to me.
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Please ignore this message if your time and other commitments do not allow you to take
additional projects.
All the best,
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
 Jefferson Medical College
 1025 Walnut Street, Suite 119
 Philadelphia, PA 19107, USA

 Voice-mail: (215) 955-9459
 Fax: (215) 923-6939
 E-mail: Mohammadreza.Hojat@Jefferson.edu
 Website: www.tju.edu/jmc/crmehc
Webpage:http://www.jefferson.edu/jmc/crmehc/faculty/faculty/hojat.html
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APÊNDICES

Apêndices

Apêndice A - Instrumento para traduções 1 e 2 (T1 e T2)
Tradutor:

( )1

(

Língua Nativa: Português

)2

Fluência: Inglês

Utilizando as tabelas abaixo, faça a tradução para o português de cada item da escala
original em inglês. Todos os itens: títulos, cabeçalhos, definições, instruções, escala
e rodapés.
JeffSATIC
Tradução

(Português)
JeffSATIC
Tradução

(Português)
JeffSATIC
Tradução

(Português)
JeffSATIC
Tradução

(Português)
JeffSATIC
Tradução

(Português)
JeffSATIC
Tradução

(Português)
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Apêndice B - Instrumento para versão consenso - T12
Utilizando as tabelas abaixo, faça a síntese em português das traduções T1 e T2,
corrigindo quaisquer discrepâncias que ocorrer para cada item da escala. Verifique se
todos os itens: títulos, cabeçalhos, definições, instruções, escala e rodapés foram
traduzidos.

JeffSATIC
T1
T2
Discrepâncias
e Resolução
T12
(Síntese)
JeffSATIC
T1
T2
Discrepâncias
e Resolução
T12
(Síntese)
JeffSATIC
T1
T2
Discrepâncias
e Resolução
T12
(Síntese)
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Apêndice C - Instrumento para retrotraduções 1 e 2 (BT1 e BT2)
Retrotradutor:

( )1

Língua Nativa: Inglês

(

)2

Fluência: Português

Utilizando as tabelas abaixo, faça a tradução para o inglês de cada item da versão
consenso T12.
T12

(português)
Forward
translated
version
T12

(português)
Forward
translated
version
T12

(português)
Forward
translated
version
T12

(português)
Forward
translated
version
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Apêndice D - Instrumento para validação da equivalência entre a escala
original e a versão traduzida
Prezado Membro do Comitê de Especialista da pesquisa,

Venho solicitar sua valiosa colaboração para avaliar a equivalência cultural e
conceitual da versão brasileira da Jefferson Scale of Attitudes Toward Interprofessional
Collaboration (JeffSATIC) a Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração
Interprofissional (EJARCI). Este instrumento foi criado e desenvolvido por pesquisadores
da Jefferson University nos Estados Unidos com o objetivo de mensurar as diferenças de
atitudes colaborativas entre profissionais ou estudantes das diversas formações na área da
saúde. O processo de adaptação cultural desse instrumento requer algumas etapas e uma
dessas é a avaliação das equivalências cultural e conceitual.

Neste contexto, solicitamos a valiosa colaboração de V.Sa. para avaliar as
equivalências cultural e conceitual dos itens da versão traduzida do instrumento citado
considerando as seguintes orientações:



equivalência cultural – as situações evocadas ou retratadas nas sentenças devem
corresponder às vivenciadas em nosso contexto cultural;
equivalência conceitual – representa a coerência do item com relação ao domínio
que pretende medir.

A escala abaixo deve ser utilizada para designar a sua avaliação de equivalência,
assinalando com um X no campo correspondente.
Escala de equivalência

1- Não equivalentes

2- Pouco equivalentes
3- Equivalentes

Há um espaço destacado em amarelo, abaixo de cada item para avaliação,
destinado a possíveis observações que considere relevantes.
A escala final traduzida para o português foi elaborada após o encontro dos
convidados durante o comitê de especialistas e posterior revisão por dois especialistas
formados em letras conforme definido na metodologia da pesquisa e acordado no encontro
do comitê.
Por fim, contamos com sua valiosa colaboração, já agradecendo pelo empenho e
atenção dispensados. Ademais, coloco-me a sua disposição para esclarecer eventuais
dúvidas.
Atenciosamente,
Marcelo Musa Abed
Pesquisador
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Avaliação da equivalência entre a escala original e a versão traduzida
Membro: __________________________________

Utilizando as tabelas abaixo, faça a tradução para o inglês de cada item da versão
consenso T12.
JeffSATIC
EJARCI

Equivalência Cultural
1

2

3

Equivalência
Conceitual
1
2
3

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
JeffSATIC
EJARCI

Equivalência Cultural
1

2

3

Equivalência
Conceitual
1
2
3

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
JeffSATIC
EJARCI

Equivalência Cultural
1

2

3

Equivalência
Conceitual
1
2
3

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Apêndice E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE – NÍVEL MESTRADO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa intitulada:
“Adaptação transcultural para português do Brasil e validação da Jefferson Scale of
attitudes toward interprofessional collaboration na atenção primária”, sob a
responsabilidade do Pesquisador Marcelo Musa Abed, aluno do Programa de PósGraduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Goiás (FM/UFG), orientado pela Profa. Dra. Edna Regina Silva Pereira e coorientação da
Profa. Dra. Suely Grosseman.

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir,
no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste
documento, que está impresso em duas vias e também será assinado por mim,
pesquisador, em todas as folhas, uma das cópias deste termo é sua e a outra é do
pesquisador responsável. Você poderá receber resposta a qualquer pergunta ou
esclarecimento de qualquer dúvida relacionada com a pesquisa durante a aplicação do
questionário e posteriormente diretamente com o pesquisador Marcelo Musa Abed, por
meio do telefone (62) 8208-3532 e através do e-mail marcelomusa@gmail.com. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP em 27/02/2014, parecer 540.792. Em
caso de dúvida sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar
em contato com o CEP do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos
telefones: (62)3269-8338 e 3269-8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº St. Leste
Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das
07:00 às 17:00.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA:

A pesquisa se propõe traduzir uma escala elaborada por um pesquisador da Universidade
de Thomas Jefferson nos Estados Unidos da América, o qual estuda há mais de 20 anos
relações de trabalho (percepções, colaboração e atitudes) entre profissionais de saúde. A
escala que pretendemos traduzir do inglês para o português do Brasil necessita de uma
validação para a tradução que será realizada na própria pesquisa e sua participação é de
extrema importância para esse processo de validação. Com este instrumento em nosso
idioma será possível iniciarmos avaliações sobre a colaboração interprofissional e sugerir
alterações no trabalho em equipe, no processo de graduação de profissionais de saúde,
relações multiprofissionais e em diversos outros pontos que possam favorecer o trabalho
desenvolvido e relações entre as categorias profissionais da saúde.
A pesquisa é composta por duas etapas: a primeira consiste na tradução e adaptação
transcultural da escala realizada em cinco estágios: tradução; síntese; retrotradução; Comitê
de especialistas; e pré-teste. Este último estágio consiste na aplicação em um grupo piloto
reduzido com o intuito de identificar se há compreensão e clareza do instrumento traduzido.
A segunda etapa consiste na validação do instrumento com relação a sua fidedignidade
estimando a confiabilidade do questionário aplicado em uma pesquisa; e em relação à
validade de constructo que será feita através de análise fatorial exploratória para todos os
itens da escala.
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Será garantido que: 1) você pode recusar a responder qualquer pergunta; 2) desistir de
participar, tendo a liberdade de retirar seu consentimento, deixando de participar do estudo,
sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento; 3) você não será identificado e
será mantido o caráter sigiloso das informações relacionadas à privacidade de cada um; 4)
você não se sentirá constrangido ou desconfortável com a pesquisa; 5) os dados das
entrevistas serão analisados por aglomerados, não sendo possível identificar qualquer
participante; 6) a pesquisa não acarretará nenhum tipo de despesa para você, como tão
pouco fará pagamento ou gratificação financeira por sua participação.
O único prejuízo em participar da pesquisa é o tempo que você vai gastar para a entrevista,
cerca de 20 minutos.
Além disso, os dados da pesquisa serão utilizados em artigos científicos e a instituição
participante tem o direito de conhecer os resultados encontrados, que serão enviados em
forma de relatórios.
A assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dá a permissão para o
pesquisador publicar os resultados obtidos, sem a identificação dos indivíduos. Após os
esclarecimentos do trabalho de pesquisa que pretendo aplicar e você, concordando com
ele, solicito a sua assinatura no final do termo e rubrique na primeira página.
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA
Eu, _______________________________________, portador do RG: _________________
expedido pelo(a) ____________ e do CPF __________________, concordo em participar

do estudo Adaptação transcultural para português do Brasil e validação da Jefferson
Scale of attitudes toward interprofessional collaboration na atenção primária, sob a

responsabilidade de MARCELO MUSA ABED como sujeito voluntário. Declaro que fui
devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador__________________ sobre a

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a
qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade.

Local:_____________________________________________ Data:_____/_____/________
Nome do sujeito ou responsável: _____________________________________

Assinatura do sujeito responsável: ____________________________________

________________________________
Marcelo Musa Abed (Pesquisador)
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Apêndice F - Escala adaptada para o português
Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional (EJARCI)
Sexo: (__).Masculino.

(__). Feminino.

Idade (em anos): ______
País: Brasil

Favor marcar sua área de especialização, caso seja profissional, ou seu programa
acadêmico, se for estudante. (listados em ordem alfabética):
[1] Agente comunitário de saúde
[2] Assistente Social

[3] Enfermagem (Especifique, por favor, sua especialidade: __________________)
[4] Farmácia (Especifique, por favor, seu ambiente de trabalho):

(a). Drogaria/Farmácia. (b). Farmácia Hospitalar. (c). Outros.

[5] Fisioterapia

[6] Fonoaudiologia

[7] Medicina (Especifique, por favor, sua especialidade: _____________________)
[8] Nutrição

[9] Odontologia (Especifique, por favor, sua especialidade:___________________)
[10] Psicologia

[11] Profissional de Saúde Pública

[12] Técnico ou Auxiliar em Enfermagem
[13] Técnico ou Auxiliar em Saúde Bucal
[14] Terapia Ocupacional

[15] Outro(a) (especifique, por favor:____________________________________)
Definições:
Colaboração interprofissional: Trabalho em conjunto de profissionais da área de saúde
de diferentes formações, com o intuito de melhorar a qualidade de atendimento dos
pacientes.
Profissionais de saúde: Pessoas qualificadas, com formação e conhecimento em
profissões relacionadas à saúde.
Pacientes (clientes): Indivíduos que recebem serviços prestados por profissionais da área
de saúde.
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Escala Jefferson de Atitudes Relacionadas à Colaboração Interprofissional

Instruções: Indique, por favor, o quanto você concorda ou discorda de cada uma das
seguintes afirmações, escrevendo o número apropriado entre os parênteses
disponibilizados antes de cada afirmação. Utilize, por favor, a escala de 7 pontos, a seguir
(quanto maior o número na escala, maior a concordância):
1-------2-------3-------4-------5-------6-------7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Discordo totalmente

Concordo totalmente

(___) Os profissionais de saúde devem ser vistos como colaboradores, ao invés de
superiores ou subordinados.
(___) Todos os profissionais de saúde devem ter a responsabilidade de monitorar os
efeitos de intervenções em seus pacientes/clientes.
(___) O trabalho em equipe no cuidado à saúde não pode ser um resultado do ensino
interdisciplinar.
(___) As instituições acadêmicas devem desenvolver programas de ensino
interdisciplinar para aumentar a prática colaborativa.
(___) Os profissionais de saúde não devem questionar as decisões tomadas por
colegas, mesmo que eles achem que essas possam ter efeitos prejudiciais ao
paciente/cliente.
(___) Todos os profissionais de saúde podem contribuir para as decisões relacionadas
ao bem-estar de pacientes/clientes.
(___) A prática colaborativa sempre funciona melhor quando os profissionais de saúde
desenvolvem relações de trabalho para atingir os mesmos objetivos.
(___) O ensino interdisciplinar e a colaboração interprofissional não estão ligados entre
si.
(___) A função principal de outros profissionais de saúde é seguir, sem
questionamento, as orientações dos médicos que estão tratando os pacientes/clientes.
(___) A colaboração interprofissional, que inclui respeito mútuo e comunicação,
melhora o ambiente de trabalho.
(___) Todos os profissionais de saúde devem contribuir para as decisões relativas à
melhora do cuidado de seus pacientes/clientes.
(___) A satisfação no trabalho não está relacionada às práticas de colaboração
interprofissional.
(___) Os profissionais de saúde devem estar cientes de que seus colegas de outras
áreas relacionadas à saúde podem contribuir para a qualidade do cuidado.
(___) Os profissionais de saúde devem estar envolvidos na tomada de decisões
político-administrativas relativas ao seu trabalho.
(___) Devido à diferença de cada função, não há muitas áreas que permitam a
sobreposição de responsabilidades entre os profissionais de saúde que prestam
cuidados aos pacientes/clientes.
(___) Para promover o melhor benefício ao paciente/cliente, os profissionais de saúde
devem usar seu próprio julgamento ao invés de consultar seus colegas de outras áreas
relacionadas à saúde.
(___) Os erros clínicos serão minimizados quando existir colaboração entre os
profissionais de saúde.
(___) Todos os profissionais de saúde possuem competências específicas próprias
para prestar atendimento de qualidade aos seus pacientes / clientes.
(___) Os profissionais de saúde que trabalham em conjunto não podem ser igualmente
responsabilizados pelo serviço que prestam.
(___) Durante sua formação, todos os estudantes da área da saúde devem ter a
experiência de trabalhar em equipes com estudantes de outras áreas da saúde, para
que possam compreender melhor sua respectiva função.

© Jefferson Medical College, 2015. Todos os direitos reservados. (Versão Brasileira – Português)
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