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OBJETIVOS

Percebe-se que os termos multidisciplinar e interdisciplinar são usados
frequentemente, em diferentes situações. A construção recente do
saber interdisciplinar busca pelo deslocamento da aprendizagem, em
torno da construção pessoal e contínua do saber ser e saber conviver,
subsidiado pela humildade, tolerância, flexibilidade, dialógica,
coerência, integração que expressam sua lógica subjetiva e singular.

A multidisciplinaridade pode ser entendida como estágio inicial para a
interdisciplinaridade, que por sua vez, esforça-se para superar as
fronteiras ainda existentes entre as disciplinas.
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Conhecer as habilidades e atitudes dos profissionais da saúde coletiva
na perspectiva interdisciplinar, propondo um quadro com desempenho
das competências encontradas na revisão integrativa.

O presente estudo baseia-se em uma revisão integrativa no âmbito do
Sistema Único de Saúde – SUS e em uma análise documental. As bases
para a seleção dos artigos foram: Google Scholar e PubMed, A
pergunta de investigação foi submetida ao modelo PICo (Paciente,
Investigação e Contexto), a fim de direcionar os autores ao descritor
mais apropriado para revisão. Para seleção dos artigos foi utilizado os
Descritores em Ciências da Saúde “Práticas Interdisciplinares” e “Saúde
Pública”, que estavam ligados ao do termo “interdisciplinar” em nova
consulta. Foram admitidos periódicos com Qualis CAPES entre A1, A2 e
B1 na área de Saúde coletiva e/ou para área interdisciplinar. A fim de
restringir a busca por periódicos associados, foi utilizado o operador
booleano “AND”. A base para a construção do quadro de desempenho
de competência foram duas: “Diagrama de árvores” proposto por
Rosita Saupe e o perfil de competência do facilitador da aprendizagem
proposto pelo Instituto de Ensino e Pesquisa de Hospital Sírio Libanês.

A escolha por periódicos produzidos no âmbito do SUS, responde a
característica temática dessa produção, haja vista tratar da saúde
pública genuinamente brasileira, conhecendo assim exemplos do
comportamento desempenhado por profissionais que fazem o sistema
funcionar. Dez artigos subsidiaram a construção da revisão integrativa,
sendo 04 relacionados ao contexto interdisciplinar na saúde coletiva e
06 periódicos apoiando a discussão sobre competências dos
profissionais da saúde frente a interdisciplinaridade, considerando um
deles como base de apoio para a elaboração do fluxograma que
compões o desempenho dessas competências.
A partir da analise documental foi possível identificar desempenho de
competência esperada para profissionais capazes de enfrentarem
cenários de conflitos e incertezas.
A incorporação de práticas interdisciplinares pelo profissional da
saúde coletiva permite enxergar o mundo de maneira ampliada, por
compreender que na inclusão das perspectivas, maximiza-se a
capacidade da interação entre pessoas.

Promove e otimiza o uso dos recursos, utilizando ferramentas e
equipamentos disponível para solucionar problemas do seu
cotidiano ou gerados nas práxis do trabalho multiprofissional.

Apresenta crítica de modo ético, estando aberto ao recebimento de
críticas e sugestões. Analisa as práticas vivenciadas visando
reconhecer conquistas, superar incidentes críticos e media conflitos
nos espaços de aprendizagem
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Domínio Afetivo

Flexibilidade

O profissional de saúde pública deve promover a
interdisciplinaridade a partir do cenário em que se encontra,
iniciando o processo a partir da troca de experiência, da dialógica,
do conhecimento prévio e respeitando o tempo de aprendizagem
e as contribuições de cada disciplina ou participante.

Identifica oportuna e precocemente a necessidade de intervir em
um contexto real, singular ou coletivo.

A interdisciplinaridade significa reciprocidade e mutualidade e
exige relações sócias horizontais e neste contexto, é necessário
criar uma cultura de trabalho coletivo, associado à troca de
saberes

Entende-se que compete ao profissional da saúde pública
formular e priorizar problemas conforme a disponibilidade do
recurso, comprometendo-se com a técnica, com os aspectos
culturais e éticos, considerando ainda os poderes dominante
baseado na dialógica e no acolhimento de outras opiniões ainda
que contraditórias.

Resolução 
coletiva

Tolerância

Saber ouvir 
e falar

Deve comunicar-se de maneira oportuna, compartilha ideias,
pautado na ética, na estética e fundamentada em criticidade,
mostrando-se aberto ao novo e tolerante ao “erro”, que deve ser
entendido como uma oportunidade para o aprendizado sempre na
perspectiva de construir novos saberes.

Fonte: 2Saupe R, Cutolo LRA, Wendhausen ÁLP, Benito GAV. Competência dos profissionais da saúde para o trabalho
interdisciplinar. Formato adaptado pelo autor principal da obra

Em meio a um cenário onde há uma clara inversão de valores morais e desanimo diante dos
desconfortos vivenciados, pautar por um discurso que estimule a reflexão pelo redirecionamento de
atitudes e habilidades por parte dos profissionais da saúde, parece sensato.
Revisitar as atitudes e práxis é um importante exercício para o deslocamento da aprendizagem em favor
de aquisições de novas competências. Nesse sentido, a auto avaliação nos coloca em uma posição de
espectador das próprias atitudes, promovendo a oportunidade de corrigir-se e incluir novas
perspectivas, no que se jugou necessário para uma boa relação social e profissional.
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