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Resumo 

 
A Educação Interprofissional (EIP) é definida como um modelo de formação que estimula o 

processo de aprendizagem interativo e compartilhado, em que se aprende sobre os outros, com 

os outros e entre si, conduta necessária para o desenvolvimento de habilidades para as práticas 

colaborativas. O trabalho interprofissional e as práticas colaborativas são ferramentas 

necessárias para enfrentar as adversidades do setor de saúde, tornando o atendimento mais 

seguro, efetivo e integral. Considerando necessário a articulação entre ensino, serviço e 

comunidade, o Ministério da Saúde e da Educação desenvolveram um projeto denominado 

Programa de Educação Tutorial (PET). Dentre os diferentes projetos PET pelo país, houve o 

PET- interprofissionalidade em Saúde, coordenado pela Faculdade de Ceilândia da 

Universidade de Brasília, cujo um dos grupos tutoriais teve a atribuição de elaborar um 

projeto de pesquisa com o objetivo de compreender a percepção dos preceptores sobre as 

necessidades de aprendizagem em Educação Interprofissional e Práticas Colaborativas. Este 

relato de experiência, consiste em relatar a construção do referido projeto de pesquisa, 

descrevendo a trajetória percorrida no seu planejamento, bem como relatar as dificuldades e 

percepções dos envolvidos no projeto. 

 

Introdução 
 

A Educação Interprofissional (EIP) revela-se como um importante instrumento para a 

transformação do processo formativo, que visa a melhoria da interação da equipe e da qualidade 

dos serviços de saúde prestados aos usuários, podendo ser definida como um modelo de 

formação – estabelecido com ações articuladas entre dois ou mais cursos da saúde – que 

estimula o processo de aprendizagem interativo e compartilhado, em que se aprende sobre os 

outros, com os outros e entre si, conduta necessária para o desenvolvimento de habilidades 

indispensáveis para a prática colaborativa (Almeida, Teston e Medeiros, 2020). 

Farias et al. (2018) compreendem que a concretização da prática colaborativa no 

trabalho interprofissional em saúde se apresenta como uma ferramenta necessária para enfrentar 

as adversidades do setor de saúde. Na perspectiva que o Sistema Único de saúde (SUS) é um 

espaço que constitui um campo de prática para ensino e pesquisa mediante a sua complexidade 

e diversidades na atenção à saúde, uma prática interprofissional e colaborativa é cada vez mais 

requerida por tornar o atendimento mais seguro, efetiva e integral (Escalda e Parreira, 2018). 
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Desta forma, é necessária uma articulação entre ensino, serviço e comunidade, para 

desenvolver uma preceptoria que exerça um papel de corresponsabilidade no processo de 

aprendizado. Nessa temática, o Ministério da Saúde (MS) e da Educação desenvolveram um 

projeto que envolveu professores, profissionais e estudantes da área da saúde, denominado 

Programa de Educação Tutorial (PET). 

             Com a temática de interprofissionalidade em Saúde, teve a aprovação do MS, o projeto 

denominado -   PET/INTERPROFISSIONALIDADE:   PRODUZINDO   SABERES   E   

SAÚDE   EM CEILÂNDIA/DISTRITO FEDERAL que foi realizado pelas instituições 

Universidade de Brasília (UNB) – Faculdade de Ceilândia (FCE), Escola Superior de Ciências 

da Saúde (ESCS) e Secretaria de Saúde do Distrito Federal, iniciado em 2019, contando com 

uma Coordenação Geral e quatro Grupos Tutoriais, dos quais um intitulado “A formação 

interprofissional de preceptores em saúde: o serviço como lócus privilegiado para o ensino e a 

aprendizagem em práticas colaborativas”. O citado grupo tutorial, era composto por 1 

coordenadora, 2 Tutoras, 4 preceptoras e 12 alunos de graduação dos seguintes cursos: 

Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Medicina, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional, 

integrantes das instituições de ensino envolvidas. Um dos objetivos do mencionado grupo 

consistiu em elaborar e ofertar um Curso de Especialização em Preceptoria, a fim de promover a 

qualificação dos processos de integração ensino-serviço-comunidade por meio dos princípios da 

interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, de modo a impulsionar a 

Educação Interprofissional e as Práticas Colaborativas em saúde voltadas para a atenção primária    

de forma articulada com a Estratégia Saúde da Família. 

Sendo assim, este relato de experiência visa descrever a vivência na elaboração de um projeto 

de pesquisa, com o objetivo de compreender a percepção dos preceptores sobre as 

necessidades de aprendizagem em Educação Interprofissional e Práticas Colaborativas. 

Metodologia 
 

Este trabalho consiste em um relato de experiência, descrevendo as atividades 

desenvolvidas pela equipe responsável em realizar o projeto de pesquisa anteriormente dito. 

Durante o ano de 2020, em função da pandemia da COVID 19 foram promovidas reuniões de 

forma remota, no qual a modalidade on-line possibilitou o acesso facilitado a especialistas 

para auxiliar no processo de construção do projeto. 

No primeiro momento, os colaboradores realizaram uma busca ativa nas bases de dados 

Pubmed, LILACS e Medline com o intuito de verificar os instrumentos avaliativos já existentes 

na literatura que tinha como proposta responder à pergunta da pesquisa. As palavras-chaves 

utilizadas foram: educação interprofissional, prática colaborativa, preceptor e aprendizagem. A 

segunda etapa consistiu em verificar, construir e estruturar possíveis perguntas objetivas e
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claras visando responder os objetivos deste estudo. Em seguida as pesquisadoras propuseram 

instrumentos de coleta de dados, em dois modelos distintos: perguntas abertas e também 

organizadas na escala Likert, para registro na ferramenta online do Google forms. Estes 

instrumentos foram testados com duas preceptoras, uma com vivência em 

interprofissionalidade e outra não. Desse modo, foi possível verificar a aplicabilidade e o 

entendimento dos referidos instrumentos quanto a sua efetividade. 

Nessa primeira fase da elaboração do projeto de pesquisa, foi compreendido por meio 

da análise dos testes e conversas com especialistas que os instrumentos propostos não 

consistiram na forma mais indicada para a compreensão da população alvo de preceptores. 

Desta maneira, partiu-se para buscar outra técnica mais apropriada para a pesquisa qualitativa. 

Foram definidas as seguintes etapas da pesquisa qualitativa: (1) Revisão de literatura 

sobre a temática; (2) Definição da população (3) Elaboração do roteiro para a entrevista 

semiestruturada; (4) Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa para 

aprovação; (5) Recrutamento dos participantes; (6) Realização de entrevistas com os 

preceptores da Região Oeste de Saúde; (6) Transcrição e análise dos dados extraídos a partir 

dos depoimentos; (7)  Produção escrita de artigo científico; (8) Apresentação dos resultados. 

Foram realizados os seguintes procedimentos para identificar os artigos relevantes 

sobre o assunto: Localização dos termos, escolha das bases de dados e seleção dos artigos. 

Foi iniciado o levantamento bibliográfico com a localização da terminologia 

predefinida. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DECS): “Educação 

interprofissional”, “Práticas colaborativas”, “preceptor” e “aprendizagem”. Em seguida foi 

realizada uma busca ativa nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) e PubMed. Para a seleção dos artigos, foram empregados os seguintes 

critérios de inclusão: artigos disponíveis eletronicamente, publicados entre os anos de 2015 

a 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Com o intuito de alcançar um número maior de participantes, considerando o atual 

contexto da pandemia de COVID-19, a realização das entrevistas com os preceptores da 

Região Oeste de Saúde ocorrerá de forma on-line seguindo o Método de Explicitação do 

Discurso Subjacente (MEDS) (COSTA, NICOLACI, et al., 2009). O referido MEDS 

recorre à entrevista semiestruturada e à análise de conteúdo. Esse método escolhido busca 

obter respostas fundamentadas em experiências, preferências e necessidades pessoais dos 

servidores da rede pública de saúde do Distrito Federal, que
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atuam como preceptores nas 27 Unidades Básicas de Saúde da Região Oeste (Ceilândia e 

Brazlândia). 

A partir da aprovação deste trabalho no Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos da Faculdade de Ceilândia e da FEPECS, será viável a concretização das etapas 

seguintes planejadas. Com os resultados alcançados, espera-se contribuições na elaboração 

do curso de pós- graduação em preceptoria com o foco interprofissional e práticas 

colaborativas. 

Resultados 

             Considerando que esse trabalho é um relato de experiência, destacam-se como 

principais resultados da construção deste projeto de pesquisa que objetiva compreender a 

percepção das necessidades de aprendizagem sobre interprofissionalidade e práticas 

colaborativas entre preceptores: I - Construção Coletiva do projeto por estudantes, 

docentes e profissionais de saúde; II – Incorporação do conceito de educação 

interprofissional e práticas colaborativas; III – Definição da técnica de coleta de dados por 

meio de entrevista; IV – Estudo e escolha do Método de Explicitação do Discurso 

Subjacente para análise do dado; V – Aprendizado sobre instrumentos para submissão de 

projeto à comitê de ética em pesquisa. 

Discussão 

Compreender as percepções de uma determinada comunidade é relevante para 

construir referenciais nos estudos que envolvem pesquisas de grupos de pessoas no contexto 

de trabalho. O sentido de comunidade consiste na percepção das semelhanças como os seus 

pares, na identidade social compartilhada, na influência, na coesão e união do grupo 

(BAASCH, 2016). Deste modo, a escolha da metodologia qualitativa para coletar as 

percepções dos preceptores da atenção básica de saúde será relevante para a interpretação 

dos materiais coletados, permitindo a identificação de regularidade, padrões e outros 

aspectos recorrentes nos discursos dos sujeitos envolvidos na pesquisa (Nicolaci-da-Costa et 

al, 2009). A evidência científica pode ser alcançada a partir das experiências, deduções, 

inferências de profissionais experientes na área, no entanto o resultado de um rigoroso 

processo de pesquisa quantitativo ou qualitativo concede credibilidade às evidências 

científicas (De-la-Torre-Ugarte-Guanilo et al, 2011). No projeto de estudo realizado será 

adicionado o relato de profissionais experientes a um rígido processo de elaboração de uma 

revisão integrativa e a construção de um estudo qualitativo transversal permitindo identificar 

as evidências científicas para basear as práticas no contexto da atenção à saúde. 
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Considerações Finais 
 

              A experiência na construção desse projeto de pesquisa foi de grande ganho para a 

vida acadêmica, nos possibilitando uma maior compreensão sobre a necessidade de existir 

uma Educação Interprofissional na formação e a adoção de Práticas Colaborativas no âmbito 

de saúde, além das dificuldades que pudemos observar para que a interprofissionalidade seja 

realizada no mesmo. 

             Dificuldades foram encontradas na busca por dados da literatura, pois depara-se com 

certa escassez de referências sobre a temática, além da dificuldade de encontrar instrumentos 

testados e eficientes para auxiliar na coleta de dados da pesquisa. 

             Sendo assim, reafirma -se o entendimento da importância do estudo proposto para 

contribuir no esclarecimento das necessidades de aprendizagem de preceptores na perspectiva 

da Educação Interprofissional e das Práticas Colaborativas, a fim de qualificar o curso de 

especialização dirigido aos profissionais de saúde que atuam na preceptoria. 
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