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INTRODUÇÃO 

 A educação interprofissional (EIP), apesar de suas múltiplas definições e dificuldade 

de uma única conceituação (PERREAULT; CAREAU, 2012), pode ser entendida como o ato 

que envolve o aprendizado colaborativo entre dois ou mais profissionais com o objetivo de 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que resultem em competências e 

comportamentos interprofissionais (BURING et al., 2009). 

Um dos resultados da EIP é a prática colaborativa (PC). Na saúde, a EIP é a base para 

que diferentes profissionais de diferentes áreas atuem juntos, partilhando conhecimentos e 

ações, a fim de prover um cuidado colaborativo, compartilhado e de alta qualidade (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

 Muitos são os esforços para que haja o desenvolvimento colaborativo entre os 

diferentes profissionais e estudantes da área da saúde (MORLEY; CASHELL, 2017). Um 

deles é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), instituído pelo 

Ministério da Saúde (MS) em 2010, um forte instrumento de integração ensino-serviço-

comunidade. A participação das instituições de ensino superior (IES) no programa se dão por 

meio de editais de chamamento ministerial, mediante aprovação do projeto proposto pela 

instituição de ensino (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a, 2010b). 

O programa trabalha temas importantes de fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e é uma grande oportunidade para que profissionais e graduandos da área possam 

aprender e atuar em ambientes propícios para o desenvolvimento da EIP e da PC (TANAKA 

et al., 2012). 

 Em 2018, a Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia/GO (SMS), foi contemplada pelo edital de chamamento do 

Ministério da Saúde para o PET-Saúde (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2018). O 

projeto, ainda em andamento, é estruturado em cinco grupos tutoriais (GT) envolvendo 

discentes, docentes (tutores) e preceptores (profissionais do SUS) dos cursos de Biomedicina, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Musicoterapia, Nutrição, Odontologia e 

Psicologia. Dentre os objetivos propostos pelo projeto UFG-SMS, a pactuação de uma visão 

comum a respeito da EIP e PC com atores no âmbito do ensino, serviço e comunidade tem 

impulsionado o trabalho do GT3.  

Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo relatar as ações do “Grupo de Estudos 

em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa” (GEEIP) promovido pelos membros do 

GT3 do PET-Saúde-Interprofissionalidade da UFG/SMS de Goiânia e discutir sua 

importância e contribuição na formação e alinhamento conceitual dos membros do projeto.  

 

METODOLOGIA 



 Trata-se de um relato de experiência sobre as ações promovidas pelo GEEIP no 

período de setembro a dezembro de 2019 e março a junho de 2020. Para tanto, realizou-se 

análise das atas dos encontros do grupo e dos relatórios mensais produzidos pelo GT3. Tais 

relatórios são instrumentos de monitoramento e compilação de dados por parte do projeto 

PET-Saúde, constituindo fonte para coleta de informações relevantes. Os temas selecionados 

pelos participantes foram embasados teoricamente e, em seguida, discutidos ativamente e 

permeiam a EIP e a PC. 

 No segundo ano, o GEEIP passou por duas mudanças significativas. A primeira foi 

relativa à abertura do grupo para toda a comunidade, acadêmica e não-acadêmica, para a 

divulgação dos conhecimentos adquiridos e maior discussão dos temas debatidos. Além disso, 

a UFG suspendeu, por meio da Resolução-CONSUNI n° 18 (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, 2020), o calendário acadêmico dos cursos de graduação, devido à pandemia da 

COVID-19, doença ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que surgiu em 2019. Com a 

manutenção das atividades de extensão, buscou-se novos aprendizados a fim de compreender 

esse novo contexto e atuar sobre ele.  

Após o grupo se estruturar na modalidade remota, compreendendo as especificidades 

de cada integrante, suas limitações em relação à rede de Internet e as novas tarefas advindas 

do trabalho remoto, os encontros passaram a acontecer na modalidade on-line, por meio da 

plataforma Google Meet. A divulgação foi organizada pelos integrantes da Comissão de 

Comunicação do projeto e propagada principalmente pelas redes sociais oficiais do PET-UFG 

(Instagram, Facebook e Whatsapp). Com a utilização dessa nova forma de conexão, as 

técnicas se multiplicam, demandando novos aprendizados e possibilitando novas significações 

(ROCHA, 2005). Portanto, o grupo de estudos em rede foi pensado para que todos pudessem, 

assim como na modalidade presencial, participar de forma colaborativa das discussões, 

buscando juntos uma nova forma de interação.  

 

RESULTADOS 

 Ao todo, o grupo realizou quatorze reuniões no período, produzindo, também, um 

resumo expandido para apresentação em evento científico. Participaram continuamente do 

grupo treze membros: três docentes da UFG, dos cursos de Odontologia, Psicologia e 

Musicoterapia; quatro preceptores da SMS, sendo um cirurgião dentista, um enfermeiro, um 

farmacêutico e uma psicóloga; e seis estudantes da UFG, sendo uma da Biomedicina, um da 

Educação Física, dois da Medicina, uma da Odontologia e uma da Psicologia. A partir de 

2020, o grupo tutorial se expandiu, com a entrada de novos estudantes voluntários dos cursos 

de Psicologia, Musicoterapia, Nutrição e Medicina. Os encontros do grupo de estudos em 

2020 incluíram pelo menos quatro participantes de outros grupos tutoriais do projeto e/ou 

participantes externos, com aumento gradativo de participação na modalidade remota.  

As reuniões de periodicidade quinzenal, em 2019, e semanal, em 2020, foram 

conduzidas pelos participantes do GT3. A cada encontro, um dos membros, denominado 

“facilitador”, foi responsável por selecionar material de estudo a partir de consulta em base de 

dados reconhecidamente relevantes. Foi incentivado o uso de metodologias ativas para a 

discussão dos artigos, buscando evitar a exposição tradicional de conteúdo. O Quadro 1 

resume os temas abordados e metodologias empregadas nas reuniões presenciais (foto 1) e 



remota (foto 2) do grupo de estudos, destacando a formação e função no PET-Saúde do 

membro responsável pela condução da reunião.  

 

Tabela 1 – Descrição dos temas e metodologias do GEEIP nas modalidades presencial e 

remota, setembro a dezembro de 2019 e março a junho de 2020. 

MODALIDADE 

E ANO 

FORMAÇÃO/ 

FUNÇÃO DO 

FACILITADOR 

TEMAS, BIBLIOGRAFIAS E 

METODOLOGIAS 

Presencial 2019 
Psicóloga 

(Docente/tutora) 

“Grupo de Estudos de EIP e Estado da arte da 

literatura sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade” 

Reunião inicial do GEEIP e apresentação de 

levantamento bibliográfico nas bases de dados 

ERIC, EMBASE e CAB ABSTRACTS sobre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Apresentação oral e posterior discussão com o 

grupo. 

Presencial 2019 
Farmacêutico 

(Preceptor) 

“Percepção dos participantes de experiências 

interprofissionais” 

● Construção da identidade profissional na 

Educação Interprofissional em Saúde: percepção 

de egressos.  

(DOI: 10.1590/1807-57622017.0184) 

● Desafios e possibilidades no exercício da 

preceptoria do Pró-PET-Saúde. (DOI: 

10.1590/1807-57622014.0542) 

● Educação interprofissional no Programa PET-

Saúde: a percepção de tutores. (DOI: 

10.1590/1807-57622014.0940) 

Apresentação e roda de conversa. 

Presencial 2019 
Psicóloga 

(Preceptora) 

“Educação Interprofissional e práticas” 

● Educação interprofissional e o programa de 

educação pelo trabalho para a saúde/Rede 

Cegonha: potencializando mudanças na 

formação acadêmica (DOI: 10.1590/1807-

57622015.072) 

● Marco para Ação em Educação Interprofissional 

e Prática Colaborativa (WHO/HRH/HPN/10.3) 

● Porque precisamos da educação interprofissional 

para um cuidado efetivo e seguro. (DOI: 

10.1590/1807-57622014.0092) 

Leitura e discussão em pequenos grupos. 

Presencial 

2019 

Cirurgião-dentista 

(Preceptor) 

“Espaço, colaboração e formação em saúde 

pública” 

● Educação Interprofissional no Programa PET-



Saúde: a percepção de tutores. (DOI: 

10.1590/1807-57622014.0940) 

● Pró-Saúde e PET-Saúde como espaços de 

educação interprofissional. (DOI: 10.1590/1807-

57622014.0994) 

● Trabalho em equipe na perspectiva da gerência 

de serviços de saúde: instrumentos para a 

construção da prática interprofissional. (DOI: 

10.1590/S0103-73312011000200015) 

Apresentação e discussão coletiva de artigos. 

Presencial 

2019 

Enfermeiro 

(Preceptor) 

“Avaliação da Interprofissionalidade” 

Educação Interprofissional no Programa PET-

Saúde: a percepção de tutores. (DOI: 

10.1590/1807-57622014.0940).  

Produção de fanzines sobre o tema e aplicação de 

quis 

Presencial 

2019 

Medicina 

(Estudantes) 

“Histórico, disciplinaridade, limites e desafios da 

medicina”; e “Interdisciplinaridade na pesquisa, no 

ensino e na colaboração Medicina-Enfermagem” 

● Nurse-physician Collaboration: A Meta-

Analytical Investigation of Survey Scores. 

(PMID: 25208089) 

● Team science as interprofessional collaborative 

research practice: a systematic review of the 

science of team science literature. (DOI: 

10.1136/jim-2016-000216) 

● The Effectiveness of Interprofessional Education 

in Healthcare: A Systematic Review and Meta-

Analysis. 

(PMID: 29475463) 

Apresentação oral, roda de conversa e avaliação 

sobre e desce. 

Presencial 2020 

Cirurgiã-dentista 

e Psicóloga 

(Docentes) 

Primeira reunião aberta do GEEIP com atividade 

em grupo sobre prática colaborativa (Desafio do 

Marshmallow), apresentação do grupo e do 

levantamento bibliográfico nas bases de dados 

ERIC, EMBASE e CAB ABSTRACTS sobre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, e roda 

de conversa. 

Remota 2020 
Medicina 

(Estudante) 

● Discussão sobre interdisciplinaridade e prática 

colaborativa no contexto atual. 

● The state of the science of interprofessional 

collaborative practice: A scoping review of the 

patient health-related outcomes based literature 

published between 2010 and 2018(PMID: 

31242239). 



Remota 2020 

Biomedicina e 

Medicina 

(Estudantes) 

“Conhecendo as competências específicas das 

diferentes profissões da saúde” com 

apresentação dos cursos de Biomedicina e 

Medicina – UFG e discussão. 

● A inserção do profissional biomédico no 

Programa de Saúde da Família no contexto do 

PET/Saúde 

● Nurse-physician Collaboration: A Meta-

Analytical Investigation of Survey Scores. 

(PMID: 25208089) 

● Team science as interprofessional collaborative 

research practice: a systematic review of the 

science of team science literature. (DOI: 

10.1136/jim-2016-000216) 

● The Effectiveness of Interprofessional 

Education in Healthcare: A Systematic Review 

and Meta-Analysis. 

(PMID: 29475463) 

Remota 2020 
Odontologia 

(Estudante) 

“Conhecendo as competências específicas das 

diferentes profissões da saúde” com 

apresentação do curso de Odontologia – UFG e 

discussão. 

● Apresentação e discussão sobre o trabalho de 

Agentes Comunitários em Saúde.  

● Origem e Evolução do Programa de Agentes 

Comunitários do Ceará (10.1590/S1413-

81232011000100037) 

Remota 2020 
Educação Física 

(Estudante) 

“Conhecendo as competências específicas das 

diferentes profissões da saúde” com apresentação 

do curso de Educação Física – UFG e posterior 

discussão. 

 

Remota 2020 

Psicologia 

(Estudante e 

docente) 

“Conhecendo as competências específicas das 

diferentes profissões da saúde” com apresentação 

do curso de Psicologia - UFG. 

● O psicólogo na saúde pública: trajetórias e 

percepções na conquista desse espaço (ISSN 

1413-0394) 

● Psicologia e saúde mental: três momentos de 

uma história. 

● A atuação do psicólogo no SUS: análise de 

alguns impasses (ISSN 1414-9893) 

Remota 2020 

Enfermagem e 

Nutrição 

(Preceptor e 

Estudante) 

“Conhecendo as competências específicas das 

diferentes profissões da saúde” com apresentação 

dos cursos de Enfermagem e Nutrição - UFG.  

● Lacunas entre a formação do nutricionista e o 



perfil de competências para atuação no Sistema 

Único de Saúde (DOI: 10.1590/1807-  

57622014.1336) 

● Empreendedorismo na Enfermagem: revisão 

integrativa da literatura (DOI:10.1590/S1413- 

81232012001200014)  

● A atuação do nutricionista na Atenção Básica à 

Saúde em um grande centro urbano 

(DOI:10.1590/S1413-81232012001200014). 

Remota 2020 

Farmácia e 

Musicoterapia 

(Preceptor, 

Docente e 

Estudante) 

“Conhecendo as competências específicas das 

diferentes profissões da saúde” com apresentação 

dos cursos de Farmácia e Musicoterapia -UFG. 

 

 

 

Foto 1 - Reunião Presencial do Grupo de Estudos em Educação Interprofissional e Prática 

Colaborativa 



 

 

Foto 2 - Reunião na modalidade remota do Grupo de Estudos em Educação Interprofissional e 

Prática Colaborativa 

 

 A avaliação do tipo Panorama Sobe e Desce1 que seguiu a modalidade presencial do 

GEEIP  de 2019 revelou como aspectos positivos percebidos pelo grupo: a frequência dos 

encontros presenciais, a flexibilidade do horário (de almoço), a possibilidade do debate 

interprofissional (diferentes atores), ampliação do conhecimento acerca da EIP e a troca de 

conhecimentos por meio das discussões, possibilidade de encontro de todos os membros do 

GT com ambiente de respeito e disponibilidade de ouvir, diversidade de metodologias de 

ensino-aprendizagem empregadas e de olhares sobre o tema, maior aproximação do grupo, a 

coerência entre a maioria dos artigos e a realidade/ vivência no serviço, entusiasmo e interesse 

do grupo, relação de parceria entre os tutores e preceptores, idealização de novas 

possibilidades no estudo interprofissional e no trabalho colaborativo, e maior contato com os 

preceptores. Por outro lado, os aspectos negativos percebidos foram: curto tempo de duração 

das atividades para ampliar a discussão sobre as práticas e realidade do serviço, horário, 

dificuldades de frequência, ausência de participação de outros membros do projeto, alguns 

desligamentos, o acúmulo de atividades no âmbito pessoal que dificultou maior imersão nas 

leituras, a não disponibilização prévia do material a ser discutido, discussão centrada nos 

atores presentes, e pouca ênfase na metodologia dos artigos. 

 Na modalidade remota, em 2020, observou-se incremento do número de participantes 

de outros grupos tutoriais e externos ao projeto PET-UFG, e a intensa participação via chat ou 

 
1“O Panorama Sobe-Desce é uma técnica que tem como princípio a expressão dos participantes sobre suas 

motivações (Sobe) e desmotivações (Desce) em determinado estudo, curso, programa ou estratégia, de forma 

lúdica, interativa e criativa. As respostas a uma determinada pergunta formulada pelos pesquisadores são 

respondidas pelos participantes em post its de duas cores distintas: uma para cada percepção - motivação e 

desmotivação que colados em um banner pelos próprios respondentes formam um panorama onde o contexto de 

cada um em particular e do grupo como um todo é evidenciado” (COTTA et al, 2018, p. 4). 



áudio enriqueceram os momentos de debate dos encontros. Como forma de superação das 

limitações experimentadas no ano anterior, houve o empenho em disponibilizar os textos que 

embasaram as apresentações com antecedência e planejou-se maior tempo para a discussão 

dos temas e especificidades no ensino e no serviço. Nos encontros que trataram das 

competências específicas das diferentes profissões da saúde, buscou-se identificar disciplinas 

ou eixos comuns na formação dos estudantes, a existência de interprofissionalidade nos 

campos de estágios e cenários de práticas, além de problematizar a inserção da profissão no 

SUS e oportunidades de práticas colaborativas no contexto do serviço. A constante 

clarificação e limites dos papéis profissionais permeou as discussões, no sentido de promover 

o desenvolvimento de competências colaborativas pelos participantes. 

Em relação à apresentação de trabalho em congresso, um trabalho intitulado “A 

Interdisciplinaridade em Números: O Estado da Arte na Literatura Especializada” foi 

apresentado pela estudante de biomedicina no VI Congresso Internacional Multiprofissional 

em Saúde, fruto das apresentações e discussões promovidas pelo GEEIP.  

 

DISCUSSÃO 

 A formação e a atuação do GEEIP, da maneira como foi construído, demonstra, por si 

só, um ambiente voltado à educação interprofissional e prática colaborativa em saúde, visto 

que há a participação de diferentes estudantes e profissionais, de distintas áreas, que buscam 

aprender sobre os outros, com os outros e entre si para possibilitar a colaboração eficaz 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

 Como apresentado na tabela 1, diversos trabalhos abordando EIP e PC foram 

discutidos coletivamente no grupo. É importante notar a amplitude dos artigos discutidos, 

desde trabalhos analíticos a relatos de experiências, abrangendo os campos de ensino, 

assistência e pesquisa sobre o tema, provavelmente devido à liberdade dos facilitadores na 

escolha do tema e estratégias educativas problematizadoras, produzindo ao final, um 

conhecimento amplo e horizontalizado do assunto.  

 O grupo ainda fomentou a divulgação científica sobre o tema, ferramenta importante 

para o aperfeiçoamento dos profissionais em saúde. Por meio da participação das estudantes 

em congressos, especialmente multiprofissionais, o trabalho do grupo pôde ser exposto aos 

mais diversos agentes em saúde, o que permite divulgação mais ampla dos assuntos 

estudados. 

 Outro ponto importante a ser destacado é que o grupo, mesmo que indiretamente, 

propiciou o fortalecimento das relações interpessoais entre os participantes, gerando um 

ambiente agradável, de respeito e confiança. Isso pode ser explicado pelo fato de que o 

aprendizado em EIP e PC se tornou um objetivo comum entre os membros do GEEIP, 

alcançado, desde o princípio, de forma colaborativa. Posteriormente, com a abertura do 

GEEIP para toda a comunidade, acadêmica e não-acadêmica, o grupo já havia estabelecido 

uma relação sólida, facilitando a discussão entre todos os integrantes.  

 A princípio, o planejamento do grupo foi previsto de forma quinzenal, entretanto, nos 

meses de novembro e dezembro, por necessidade do projeto PET-Saúde como um todo, 

alguns encontros precisaram ser desmarcados. Apesar disso, não notamos que essa 



dificuldade atrapalhou o andamento e coesão do grupo. Com a modalidade remota, por outro 

lado, a frequência às reuniões e a participação de integrantes de outros grupos aumentou, o 

que pode ser explicado pela flexibilização do horário da reunião, que foi intercalada entre 

manhã e tarde, e pela maior disponibilidade de tempo por parte dos participantes devido à 

suspensão das aulas presenciais na universidade.   

 Uma dificuldade encontrada, a partir do segundo ano, foi resultado do trabalho 

remoto, como: dificuldade de espaço isolado, equipamentos adequados para garantir a 

qualidade das atividades realizadas à distância e qualidade do serviço de Internet, que em 

alguns momentos dificultou a transmissão e participação de alguns membros do grupo. 

Nesses episódios, o trabalho colaborativo se acentuou, uma vez que na falta de um 

participante, outro membro do grupo auxiliava na execução das ações programadas.  Além 

disso, uma limitação foi a discreta manifestação dos estudantes frente às discussões do 

GEEIP. Notamos, entretanto, que essa dificuldade foi superada com o decurso do tempo, 

principalmente por meio do fortalecimento das relações interpessoais do grupo e, 

consequentemente, da confiança e vínculo entre os membros.  

 Por fim, apesar do grupo ter sido direcionado inicialmente apenas para os membros de 

um dos GT do PET-Saúde, notamos que a abertura do GEEIP para toda a comunidade 

contribuiu para a consolidação de conceitos, para o entendimento de uma prática 

interdisciplinar e colaborativa e para a aproximação da formação destinada aos futuros 

profissionais do SUS. Além disso, com a participação cooperativa entre profissionais do SUS, 

docentes e alunos, discutiu-se sobre as possibilidades de atuação e enfrentamento desse 

momento de crise decorrente da pandemia.  

 

CONCLUSÃO 

 O trabalho demonstra que o GEEIP foi efetivo em seu objetivo de aprofundamento 

teórico em EIP e PC e que, apesar de algumas dificuldades encontradas, os resultados 

encontrados foram positivos e fortaleceram, de forma interpessoal, o GT. 
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