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RESUMO
Percebe-se que, em atendimento voltado à atenção bási-
ca, a equipe tem dificuldade de ser equipe. Parece haver
uma fragmentação do trabalho, e cada profissional desen-
volve particularmente sua técnica, muitas vezes contra-
dizendo ou repetindo a do outro. A demanda muito gran-
de acarreta um desgaste emocional, dificultando o
planejar, e as diferentes formações também contribuem
para isso: há uma tendência maior de os profissionais
verem o lado físico, biológico e não o emocional. Havendo
uma complementaridade nas profissões, é possível obter
maior eficácia no tratamento. Através deste artigo, pre-
tende-se estabelecer definições de conceitos, procuran-
do entender quais os entraves que se apresentam em
uma equipe de atenção básica à saúde que dificultam o
trabalho interdisciplinar e buscar alternativas para que
essa prática se efetive.
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ABSTRACT
It is noticed that, in the attention directed to Basic
Attention, the team has difficulty in being a team. It looks
like there is a fragmentation in work, where each
professional develops his or her own technique, in many
cases contradicting or repeating the techniques of others.
The very high demand causes emotional wear out, which
make planning difficult. Different formations also contribute
to the situation: professionals are more inclined to viewing
the physical and biological aspects, instead of the emotional
aspect. If there is a complementarity in the professions, it
is possible to obtain a higher effectiveness in the treatment.
Through this article, it is intended to establish definitions
of concepts, in the attempt to understand the obstacles
that have emerged in a Basic Attention Team, which make
the interdisciplinary work difficult, and look for alternatives
to make this practice effective.
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INTRODUÇÃO

Os desafios do tempo globalizado têm, na
interdisciplinaridade, um de seus pilares. É no
diálogo entre diferentes campos do conheci-
mento que se encontram as ferramentas para
a abordagem da complexidade dos problemas
atuais, buscando-se, assim, a complementari-
dade e a diversidade entre campos para que
sinergias potencializem respostas mais efica-
zes.

Mas o que é interdisciplinaridade? Por que
buscá-la no trabalho em atenção básica à saú-
de? E por que não transdisciplinar? Antes de
entendermos os entraves que dificultam as
equipes serem equipes, é importante definir-
mos esses conceitos, que muitas vezes são
usados como sinônimos.

DEFININDO CONCEITOS

Para facilitar a transmissão e a absorção do
conhecimento, o homem dividiu os saberes
em vários compartimentos, comumente cha-
mados de disciplinas: pensamentos fundamen-
tados, cada qual em seu estilo de pensamento,
ou seja, num olhar especializado acerca de um
conjunto de regras para a abordagem e reso-
lução de um problema, baseado numa forma-
ção específica e diferenciada com marco con-
ceitual identificado construindo, assim, fatos
novos diante de problemas comuns.

O que observamos é que, geralmente, um
problema não se instala dentro dos limites de
uma só disciplina. Por isso, quando nos pro-
pomos a estudar problemas reais, em vez de
conteúdos geralmente demarcados por uma
disciplina, precisamos adotar uma abordagem
envolvendo várias disciplinas de forma integra-
da.

Farei uso aqui de conceitos trazidos por
Sommerman (2006, p. 28-29,) quanto à mul-
tidisciplinaridade e à pluridisciplinaridade:

A multidisciplinaridade é a organização de
conteúdos mais tradicional. Os conteúdos es-
colares apresentam-se por matérias indepen-
dentes umas das outras. As cadeiras ou disci-
plinas são propostas simultaneamente sem que
se manifestem explicitamente as relações que
possam existir entre elas. (ZABALA, 2002, p.
33 apud SOMMERMAN, 2006, p. 28-29);
Multidisciplinaridade é um: sistema de um só
nível e de objetos múltiplos; nenhuma coope-
ração. (SILVA, 2002, p. 74 apud SOMMER-
MAN, 2006, p. 28-29);
A pluridisciplinaridade é a existência de rela-
ções complementares entre disciplinas mais
ou menos afins. É o caso das contribuições
mútuas das diferentes histórias (da ciência,
da arte, da literatura, etc.) ou das relações
entre diferentes disciplinas das ciências expe-
rimentais. (ZABALA, 2002, p. 33 apud SOM-
MERMAN, 2006, p. 28-29).

Saupe et al. (2005) traz definições seme-
lhantes às anteriores:

A multidisciplinaridade indica uma execução
de disciplinas desprovidas de objetivos co-
muns sem que ocorra qualquer aproximação
ou cooperação. Na pluridisciplinaridade ha-
veria um núcleo comum, já aparecendo uma
relação, com certo grau de colaboração, mas
sem uma ordenação; haveria um toque, um
tangenciamento entre as disciplinas. Estas
duas terminologias são freqüentemente colo-
cadas como sinônimos, o que necessariamen-
te não se constituiria um erro. Rosenfield cha-
ma de multidisciplinar o que Japiassu (1976)
chama de pluridisciplinar, ou seja, quando um
problema comum é tratado de forma seqüen-
cial ou paralela por disciplinas específicas.

Parece claro que os diversos autores apre-
sentam congruência de idéias. Podemos defi-
nir, então, que multidisciplinar é uma equipe
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de vários profissionais preocupados em abran-
ger os mais diferentes aspectos de uma situa-
ção, sem haver uma relação entre si, cada um
dentro de seu saber. Já a pluridisciplinaridade
abarca algum envolvimento entre as ciências,
mas apenas as que são afins.

Usando novamente Sommerman (2006, p.
30), definimos interdisciplinaridade como:

A interdisciplinaridade é um método de pes-
quisa e de ensino suscetível de fazer com que
duas ou mais disciplinas interajam entre si,
esta interação podendo ir da simples comuni-
cação das idéias até a integração mútua dos
conceitos, da epistemologia, da terminologia,
da metodologia, dos procedimentos, dos da-
dos e da organização da pesquisa. (JAPIAS-
SU, 1991, p. 136 apud SOMMERMAN, 2006,
p. 30).
O interdisciplinar consiste num tema, objeto
ou abordagem em que duas ou mais discipli-
nas intencionalmente estabelecem nexos e vín-
culos entre si para alcançar um conhecimen-
to mais abrangente, ao mesmo tempo diver-
sificado e unificado. Verifica-se nesses casos a
busca de um entendimento comum (ou sim-
plesmente partilhado) e o envolvimento dire-
to dos interlocutores. (COIMBRA, 2000, p.
58 apud SOMMERMAN, 2006, p. 30).

Já Detoni (1996, p. 44-45) traz uma con-
cepção que envolve um rigor técnico, ético,
estético e político. Refere como ética a escuta
das diferenças e percepção do que isso pro-
voca em nós; estético porque é a criação de
campos de saber modificada o tempo todo,
sem haver repetições, como numa obra de
arte; político por ser uma construção contra
as regras tomadas como verdade, evitando
tudo que possa impedir a busca do conheci-
mento. Essa autora coloca como primeiro as-
pecto da interdisciplinaridade a escuta do di-
ferente, trazendo à tona não apenas as dife-

renças que possam existir entre os profissio-
nais em si, mas também entre profissionais e a
pessoa que procura o serviço - esse diferente
"que se produz em mim, diferente de mim
mesmo, ou seja, o que se engendra de novo,
diferente na minha subjetividade que me re-
coloca na vida e na minha ação profissional" .

Essas trocas entre diferentes saberes ge-
ram uma nova configuração interna, que, se
ouvida, cria uma possibilidade de atitudes in-
terdisciplinares. Isso quer dizer que a atitude
inter não se dá porque duas ou mais pessoas
vão habitar um espaço, mas porque se pro-
duz um ambiente inter no qual são feitas fen-
das nos campos de conhecimento e, nelas, e
incorporado algo de outra área. Desta forma,
pode-se dizer que não existe equipe interdis-
ciplinar, mas sujeitos que temporariamente
constroem uma postura de saber cooperan-
te, de experiências interdisciplinares. A inter-
disciplinaridade está situada numa ou noutra
situação conforme a suportabilidade dos indi-
víduos ou dos grupos.

Para Souza (1999, p. 12), a interdisciplina-
ridade respeita a demarcação do limite do
conhecimento e da prática sem pretensão de
ultrapassá-lo, querendo somente agregar par-
cerias e alimentar a cumplicidade produtiva.

Podemos, portanto, dizer que a diferença
básica entre multi e inter está em que, na equi-
pe multidisciplinar, as pessoas desenvolvem seu
trabalho sem haver uma integração de sabe-
res. Por outro lado, no âmbito interdisciplinar,
ocorre a escuta do outro, gerando uma nova
configuração interna sobre aquele conhecimen-
to - uma troca incessante, que nunca se repe-
te - e nisso se reproduz a atitude interdiscipli-
nar.

Já a idéia de transdisciplinaridade surgiu há
mais de 30 anos. Em 1970, Piaget  (apud  AL-
THOFF, 2003) lança este termo como suces-
sor, em uma etapa "superior", da interdiscipli-
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naridade. Esta forma de pensar e agir não se
contentaria em atingir interações ou recipro-
cidades entres as disciplinas; busca criar um
sistema total, sem fronteiras estáveis entre os
saberes.

Nicolescu (1997 apud  ALTHOFF, 2003,
p. 15) assim define transdisciplinar:

como o prefixo trans indica, ao que está entre
as disciplinas, através das diferentes discipli-
nas e além de cada disciplina. Sua finalidade é
a compreensão do mundo presente, da qual
um dos imperativos é a unidade de conheci-
mento.

Sommerman (2006, p. 63-64), fazendo
uso de diversas teorias e teóricos, vai mais
longe quando procura apresentar três tipos ou
graus de interdisciplinaridade: interdisciplina-
ridade de tipo pluridisciplinar, forte e de tipo
transdisciplinar. Conhecendo o significado dos
diversos termos, fica mais fácil entender o que
ele propõe:

O primeiro, interdisciplinaridade de tipo
pluridisciplinar, aparece quando o que se des-
tacar na equipe for a transferência de méto-
dos de uma disciplina para outra ou uma série
de monólogos justapostos; interdisciplinarida-
de aparecerá quando a principal característica
for a transferência de conceitos e não de mé-
todos. Aqui, os sujeitos procuram também
receber instruções, promovendo um verda-
deiro diálogo - trocas intersubjetivas das dife-
rentes disciplinas, em que cada um reconheça
em si e nos outros não só os saberes teóricos,
mas também os práticos e os existenciais. Já
interdisciplinaridade de tipo transdisciplinar
aparece quando aos atores sociais apresenta-
rem uma nova forma de compreender os fe-
nômenos e quando houver um diálogo com
os conhecimentos considerados não-científi-
cos (filosofia, arte, etc.).

Sendo transdisciplinar uma etapa posteri-

or à interdisciplinar, parece prudente que se
imagine as equipes de saúde trabalhando e
pensando nessa perspectiva inter. Por isso, essa
visão será a norteadora - a relação articulada
entre as diferentes profissões da saúde. É ur-
gente que se estabeleça uma nova relação, di-
ferente do modelo biomédico tradicional, bus-
cando maior diversidade das ações e o con-
senso permanente. Basear essa relação na in-
terdisciplinaridade e não mais na multidiscipli-
naridade requer uma abordagem que questio-
ne as certezas profissionais e estimule a per-
manente comunicação horizontal entre os
componentes de uma equipe. (COSTA NETO,
2000, p. 9). E aí está o desafio.

ENTRAVES À
INTERDISCIPLINARIDADE

A consolidação do Sistema Único de Saú-
de depende do sucesso de várias estratégias,
que podem ser ações ou programas. A educa-
ção em saúde é vista como uma proposta
metodológica capaz de influenciar a inversão
do paradigma tradicional da formação em saú-
de, sugerindo o abandono das formas conser-
vadoras de ensino e tendo sustentação na tro-
ca sistemática entre saberes. Podemos definir
educação em saúde "como uma área do co-
nhecimento articulada interdisciplinarmente
entre os pressupostos da saúde coletiva e a
educação construtivista" (SAUPE et al., 2005).

Sendo a educação em saúde uma prática
essencial no sistema público de saúde (e ne-
cessária a troca entre saberes), subentende-
se como primordial que as equipes de saúde
(seja atenção básica, PSF, saúde mental...) as-
sumam esta postura.

Segundo Souza (1999, 14),

A proposta atual da política de saúde com-
porta as inter-relações disciplinares para a
compreensão ampliada das necessidades, in-
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teresses da sociedade e pode interferir tanto
no processo de formação profissional, quan-
to nos modos de gestão dos sistemas de saú-
de pública. Este processo conduz à nova lei-
tura das linguagens profissionais e da política
de saúde, sugerindo mudanças estruturais no
âmbito da academia e dos serviços de saúde.
Estas reflexões sobre a interdisciplinaridade
apontam para a necessidade de transforma-
ção de trabalho isolado em trabalho coletivo
que, a nosso ver é um momento de síntese da
apreensão dos múltiplos conhecimentos e
práticas, determinando um novo modo de
contribuir para a produção da saúde.

Partindo da proposta que mudanças de-
vem ser buscadas tanto para os diversos sa-
beres disciplinares quanto para as políticas de
saúde, e considerando os entraves listados no
capítulo anterior, podemos fazer um entendi-
mento melhor sobre a dificuldade de a equipe
ser equipe.

Para haver interdisciplinaridade, são neces-
sárias duas ou mais pessoas com seus diferen-
tes saberes querendo interagir, comunicar seu
conhecimento. Esse ponto parece ser o mais
importante: a motivação interna, o querer tran-
sitar saberes. Nisso se inclui como o indivíduo
construiu suas interações com outras pessoas
no decorrer de sua vida. Não é apenas o que-
rer, mas o poder interagir. A pessoa que busca
a saúde pública deve ter em mente o perfil
que esta atividade exige, que envolve trocas
(sendo este um fator presente na quase totali-
dade de funções de outros setores: público
ou privado).

É preciso ter em mente que, para haver a
interdisciplinaridade, são necessárias várias ati-
tudes, como, dentre outras, as percebidas no
estudo de Saupe (2005):

1. Respeito à disciplina do outro: enten-
der os potenciais e as limitações de cada disci-
plina, sem julgamento hierárquico, reconhe-

cendo a importância do papel de cada com-
ponente no processo de construção da práti-
ca interdisciplinar;

2. A atitude de respeito pelo outro: a cons-
trução coletiva não deve negar o individual. O
coletivo interdisciplinar pode ser entendido
como intersubjetividade e, como tal, conside-
rar o outro como único;

3. Tolerar: aqui não se aplica relevar, se
submeter ou se resignar, mas se colocar no
lugar do outro; entender e contextualizar a
verdade do outro dentro da perspectiva do
estilo de pensamento, o que implica também
pactuar e negociar na busca de consensos;

4. Aceitação de sugestões: apresenta-se
como uma possibilidade prática do exercício
da tolerância. Significa permeabilizar um dis-
curso com o discurso do outro membro da
equipe e entender que as contribuições teóri-
co-práticas de outros coletivos de pensamen-
to constituem elementos de uma construção
coletiva;

5. Respeitar as limitações: é relativa às
competências específicas de cada coletivo de
pensamento. Entender que as competências
específicas de cada profissional são limitadas,
porém estas mesmas limitações podem se
tornar substrato na justificativa interdisciplinar.
Esse respeito não pode ser "limitante", mas
uma alavanca para o trabalho cooperativo;

6. Respeito às competências: apesar de se
aproximar da categoria "respeitar a disciplina
do outro" carrega diferenças substanciais. Res-
peitar a competência do outro pode significar
não entrar no campo do "ato corporativo" do
outro. Além disso, não se pode esquecer que
a interdisciplinaridade exige certo desprendi-
mento corporativo, sobretudo quando se parte
do princípio da integralidade como eixo nu-
clear nas mudanças do modelo de atenção;

7. Comprometimento com o sistema: o
nível de comprometimento com as mudanças
do modelo de atenção, com os princípios e
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diretrizes do SUS é  fundamental na execução
de qualquer projeto de trabalho numa equipe
de saúde;

8. Ouvir: possibilita entender a opinião do
outro;

9. Reflexão: espírito crítico e capacidade
de abstrair a partir de uma situação concreta
são encarados como atitudes a serem desen-
volvidas no trabalho interdisciplinar;

10. Atitude de humildade: reconhecer li-
mitações, admitir que se possa estar errado,
que se pode ser ajudado, que não se é melhor
ou pior, mas diferente;

11. Atitude de mudança: estar pronto para
aprender, recomeçar e aceitar novos desafi-
os; assumir um papel ativo. Entender a reali-
dade e se sentir co-responsável em seus pro-
cessos de transformação;

12. Respeito às diferenças: consciência de
si mesmo dentro da heterogeneidade. Classe
social, família, formação, educação num cole-
tivo de pensamento específico (na graduação)
trazem marcas que repercutirão em nos di-
versos microambientes sociais. Pode-se, ain-
da, extrapolar esta categoria em relação à per-
cepção da comunidade em que se vai traba-
lhar. Práticas interdisciplinares de intervenção
comunitária pressupõem um profundo respei-
to à cultura das pessoas, bem como a suas
crenças e valores;

13. Ética: as ciências da saúde têm como
objetos indivíduos e comunidades, ou seja,
objetos intrinsecamente sujeitos a mecanismos
éticos. O ambiente de trabalho também se
comporta como uma relação social ética, e não
se fala aqui da ética corporativa, mas da ética
que também se baseia no Princípio da Integra-
lidade;

14. Liderança: a liderança relaciona-se
muito mais com uma habilidade do que pro-
priamente com uma atitude. Acredita-se que
é uma habilidade que pode ser permeada de
atitudes positivas ou não, mas o exercício da

liderança deve ser, acima de tudo, pactuado e
democrático, e não autoritário e hierárquico;

15. Empatia: qualidade de se colocar na
situação do outro, ou melhor, sentir-se nas cir-
cunstâncias experimentadas pelo outro;

Revendo o que nos coloca Detoni, de que
a interdisciplinaridade não é, ela está configu-
rada numa ou noutra situação conforme a su-
portabilidade dos sujeitos, parece imperativo
as pessoas terem isso em mente e procura-
rem esta possibilidade. Levando em conta que
atenção básica em saúde é um complexo de
diversas ações, podemos lembrar que os pro-
fissionais terão muitos momentos para atuar
apenas com o seu saber, sem precisar, por as-
sim dizer, doar-se.

Aí parece que se esbarra em um outro as-
pecto: o poder. Até que ponto o profissional
deixa de interagir por necessidade interna de
manter este conhecimento para si? Isso pode
estar presente em disciplinas específicas, mas
se acredito ser inerente ao indivíduo e em di-
ferentes graus. Esses aspectos nos remetem a
outros fatores: a formação profissional e a se-
leção dos profissionais.

Se o Conselho Nacional de Saúde reco-
nhece quatorze profissões (Biomedicina, Me-
dicina, Medicina Veterinária, Enfermagem,
Odontologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Te-
rapia Ocupacional, Nutrição, Farmácia, Servi-
ço Social, Psicologia, Ciências Biológicas e Edu-
cação Física) como componentes do quadro
de saúde, isso pressupõe a necessidade do tra-
balho coletivo e interdisciplinar; porém, as
academias preparam o profissional para isso?
Parece que não, lembrando que ainda há uma
grande dificuldade de alguns respeitarem o
saber do outro. Faz-se necessário dissecar os
diferentes conceitos, adequando-os a uma pro-
posta consistente de revisão curricular das
quatorze disciplinas profissionais presentes no
sistema de saúde pública, propondo conteú-
dos mínimos a todas elas, para ser construída
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na prática a integração conceitual e metodoló-
gica.

Será que há uma demanda no mercado para
desenvolver essas características na formação
profissional? A resposta aqui também parece
ser negativa, uma vez que se exige apenas o
conhecimento técnico na seleção dos indiví-
duos para o trabalho em saúde pública. Nesse
momento, novamente caminha-se na contra-
mão do processo, sendo que as empresas pri-
vadas, há muito, consideram, além do saber
técnico do candidato, as características de
personalidade, habilidades e atitudes: o relaci-
onamento interpessoal, a liderança, a forma
como interage em grupo, entre outras.

Se os profissionais não estão sendo prepa-
rados para atuar em saúde pública aprenden-
do a trabalhar na coletividade e não na indivi-
dualidade por não haver demanda para desen-
volver essas características, parece que os
sujeitos que se adaptam ao trabalho interdis-
ciplinar assim o fazem devido ao que foi apon-
tado antes: a sua motivação interna. Esta adap-
tação se caracterizaria pelo acaso, visto que a
seleção não vislumbra este aspecto.

Percorrendo os entraves do Sistema de
Saúde, cabe lembrar o papel do gestor. As
pessoas são motivadas por duas grandes for-
ças: necessidade e desejo, mas os sonhos po-
dem ser incluídos aí. Para Maslow, nada faze-
mos se não estivermos motivados, e então
passamos pela vida procurando atender as
demandas da sobrevivência, isto é, necessida-
des físicas, de segurança, afetivas, de estima e
auto-atualização. No trabalho, as pessoas pre-
cisam estabelecer relações afetivas, sentirem-
se realizadas e desenvolverem-se, condições
que podem e devem ser fornecidas pela che-
fia. A motivação é interna, mas o líder da equi-
pe deve oferecer os elementos para construí-
la. Isso pode desencadear também o desejo,
o prazer pelo trabalho, contribuindo para o
desenvolvimento de idéias e para a multiplica-

ção do conhecimento. Se isso ocorre, as pes-
soas poderão se engajar em ações a serem
desenvolvidas em conjunto.

 Para construirmos a interdisciplinaridade,
faz-se necessária também a construção de uma
política de saúde mental. É este saber que ge-
ralmente mobiliza as trocas interdisciplinares,
já que vem das ciências humanas. Isso, entre-
tanto, esbarra na vontade política: os líderes
municipais devem ter sensibilidade e interesse
em implementar esta política no município.
Apenas presente no sistema bio (medicina,
odontologia e enfermagem), não se constrói
interatividade que possa beneficiar a integrali-
dade no atendimento (inclui-se aqui, também,
o interesse em implantar outros serviços em
saúde que contemplem outras áreas citadas
anteriormente). De nada adianta comprome-
timento da equipe se não há disponibilidade
de infra-estrutura.

Há uma necessidade de qualificar a discus-
são em torno das novas ações em saúde men-
tal. Em relação ao debate científico e à produ-
ção de conhecimento, o tema da saúde men-
tal como parte da saúde pública está ausente
na graduação e pós-graduação. Toda a pesqui-
sa na área concentra-se em ensaios farmaco-
lógicos e diagnósticos; são raros os núcleos
ou grupos de pesquisa que vinculam saúde
mental, contexto social e saúde pública.

Toda política de saúde (seja como um todo
ou específica por área de atuação) deve ser
clara e formulada com a equipe. Se ocorrer a
interdisciplinaridade, serão definidas estraté-
gias viáveis para sua realidade. Muitas vezes,
cada profissional desempenha sua função sem
ter clareza dos objetivos e prioridades do
município ou instituição, e isso prejudica a con-
tinuidade das ações e o bom entrosamento da
equipe.

Devem-se ter sempre presentes na for-
mulação das ações as políticas intersetoriais.
A saúde é um processo amplo, que envolve
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diversos aspectos (educação, lazer, saneamen-
to, urbanização, entre outros); por isso, deve
ser planejada em conjunto com outras secre-
tarias ou serviços. Poderíamos perscrutar a
correlação entre interdisciplinaridade e inter-
setorialidade, lembrando que o segundo ca-
racteriza o primeiro num nível interinstitucio-
nal. Conhecer os possíveis parceiros pode oti-
mizar a execução de projetos de intervenção
comunitária.

Buscar um controle social que atue real-
mente na fiscalização é essencial, pois, em ge-
ral, os conselheiros têm pouco conhecimento
do funcionamento da administração da Secre-
taria de Saúde. Sem saber opinar adequada-
mente, acatam as decisões do gestor ou exi-
gem ações individuais e não coletivas.

A Programação Pactuada e Integrada - PPI
- deve buscar as informações sobre a necessi-
dade de saúde de sua população, elaborar um
programa de ações e serviços que precisam
ser realizados, definindo os que podem ser
executados com os recursos disponíveis e os
que, embora essenciais, estão além da capaci-
dade de provimento do município. O Ministé-
rio da Saúde coloca que a PPI busca a integra-
lidade das ações. Se, de acordo com os prin-
cípios analisados anteriormente, integralidade
significa que o indivíduo é um ser com neces-
sidades biopsicossociais, por que não é pactu-
ada a saúde mental?

Ainda se trabalha mais com "doença men-
tal" que "saúde mental" e habitualmente se tran-
sita nos dois campos como se fossem a mes-
ma coisa. No processo saúde-doença, não é
privilégio da área mental trabalhar o pólo ne-
gativo da doença, deixando a positividade da
saúde como tarefa de mais longo prazo, ou
que não tenha a ver diretamente com os que
trabalham na área.

Portanto, a interdisciplinaridade possibili-
ta a construção de um conhecimento amplia-
do em saúde e de novas configurações para se

fazer saúde. Assim, não existe a possibilidade
de uma única formulação teórica e metodoló-
gica quando espaço, tempo e pessoa não são
simplesmente variáveis, mas constituem par-
te integrante de processos históricos e soci-
ais.

INTERDISCIPLINARIDADE:
É POSSÍVEL?

É possível haver interdisciplinaridade em
atenção básica à saúde? Através da construção
deste texto, pode-se responder afirmativa-
mente - talvez, difícil, mas possível. Ao envol-
ver vários atores sociais, não é uma tarefa fá-
cil, visto que a construção de um trabalho in-
terdisciplinar depende de muitos fatores,
como já foi referimos anteriormente. Pode-
mos, no entanto, imaginar ações que a equipe
possa fazer para buscar estas trocas discipli-
nares (usando como base o estudo de SAUPE
et al., 2005).

Geralmente, quem percebe esta dificulda-
de é um profissional da área das ciências hu-
manas ou aquele ao qual são atribuídas certas
tarefas ou demandas difíceis de serem resolvi-
das isoladamente. Aqui, muitas vezes, encon-
tra-se o profissional da Psicologia, cabendo a
ele estimular a equipe a se fazer equipe enten-
dendo o papel que cada um ocupa no todo e o
todo que multiplica o valor das partes - siner-
gia. Se a equipe estiver motivada para traba-
lhar em conjunto, podemos realizar uma série
de atividades para desenvolver esta compe-
tência.

Parece fundamental que uma das primei-
ras tarefas a ser abordada com os sujeitos da
equipe seja entender as terminologias - multi-
disciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdis-
ciplinaridade, transdisciplinaridade. Apesar de
não ser decisivo, conhecer as confusões gera-
das nos conceitos referidos auxilia numa abor-
dagem reflexiva da auto-imagem da equipe e
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suas práticas. Isto levará o grupo a pensar o
porquê de trabalhar de forma interdisciplinar.

Outro aspecto importante a ser conside-
rado é o conhecimento das Reformas Sanitá-
ria e Psiquiátrica, bem como das políticas pú-
blicas presentes, ou não, no município e do
processo saúde-doença. Parece que o conhe-
cimento dos princípios que norteiam o Siste-
ma Único de Saúde pode contribuir na execu-
ção de práticas interdisciplinares, sobretudo
dentro da perspectiva da Integralidade, eixo
da reforma que justifica o trabalho em equi-
pe. Esta questão não se refere a um conheci-
mento amplo e profundo, mas a uma base cla-
ra para a equipe (dentro de suas individualida-
des) entender o sistema, criando um espaço
de aprendizagem permanente.

Para a equipe interagir de forma a com-
partilhar seus saberes, necessita conhecer o
papel de cada disciplina, conhecer as suas es-
pecificidades, ou seja, conhecer o outro por
meio de suas competências específicas. A di-
visão de trabalho coletivo dá-se apreendendo
os papéis a serem desempenhados pelos di-
ferentes atores envolvidos. Esta categoria des-
perta também o reconhecimento de que a
base da relação interdisciplinar pressupõe a
existência de disciplinas caracterizadas por
conceitos particularizados.

É preciso não apenas conhecer o saber
técnico do outro, mas conhecer a equipe nas
suas diferenças culturais e sociais, aproximan-
do os sujeitos um dos outros, a fim de haver
um relacionar-se do grupo. Esse "relacionar-
se" tem como pressupostos a tolerância, o
respeito, a comunicação. Estando a equipe
mais coesa, poderá questionar os objetivos
que deverá alcançar com a interdisciplinarida-
de, revendo sua demanda. É preciso ter em
mente que, quando os profissionais atuam in-
dividualmente, existe uma determinada neces-
sidade a ser buscada e, no momento em que a
equipe conseguir interagir e comunicar seus

saberes, deve descobrir qual a demanda da
comunidade para esta nova configuração, bem
como entender de uma nova forma estes pro-
blemas. Em outras palavras, a equipe traba-
lhando como equipe poderá estruturar novas
formas de trabalhar os problemas de sua co-
munidade através de um novo planejamento.

A interdisciplinaridade é uma prática dinâ-
mica. Nem todos os momentos vividos numa
Unidade de Saúde são interdisciplinares e não
se é interdisciplinar sempre, com todos os
membros da equipe. Há espaço para o traba-
lho disciplinar quando o realizo dentro da es-
pecificidade do meu coletivo de pensamento.
Por outro lado, sob determinadas circunstân-
cias, o trabalho interdisciplinar fica restrito no
projeto comum de dois coletivos de pensa-
mento; às vezes, o projeto demanda a partici-
pação cooperativa de todos os membros da
equipe. A capacidade de reconhecer situações
interdisciplinares é que constitui uma habilida-
de a se desenvolver.

Considera-se a existência de um ambiente
de comunicação aberto e de compartilhamen-
to de informações como essencial para a con-
secução das metas de uma equipe.  Isso exige
altos níveis de confiança e respeito mútuo. Tal-
vez, a consecução deste objetivo seja um dos
mais importantes desafios que uma instituição
(pública ou privada) tem pela frente e que, para
atingi-lo, é preciso proceder a uma mudança
fundamental nos valores do sistema, a fim de
gerar a vontade de buscar a cooperação e a
integração em lugar da competição e da sepa-
ração.
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