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Introdução: Interdisciplinaridade refere-se a ações conjuntas, integradas e inter-relacionadas, 

de profissionais de diferentes procedências quanto à área básica do conhecimento (1). 

Constitui-se como a solidariedade do conhecimento e à preocupação do profissional em 

contribuir com o seu conhecimento para resolver problemas. Diferente da 

multidisciplinaridade, a qual evoca a justaposição dos recursos de várias disciplinas, sem 

exigir um trabalho em equipe e coordenado, a interdisciplinaridade não pode ser construída 

pela simples adição de todas as especialidades. Deve fundamentar-se na negação e na 

superação das fronteiras disciplinares. A interdisciplinaridade é, portanto, referida enquanto 

proposta de saúde coletiva em resposta a complexidade dos processos de saúde e doença. Não 

basta os trabalhadores interagirem cordialmente ou compartilharem uma mesma situação de 

trabalho para constituírem uma equipe integrada. É necessário um investimento na articulação 

das ações, preservando as especificidades de cada componente da equipe. Esta atitude requer 

o reconhecimento do trabalho do outro, pressupondo uma concepção ampla do processo 

saúde-doença. A possibilidade de experienciar o trabalho interdisciplinar capacita os 

profissionais para a mudança no modelo assistencial, tanto nos que já atuam no serviço 

público, quanto dos que ainda não. O que se busca é a superação da fragmentação do 

conhecimento, reconhecendo e respeitando as especificidades de cada área profissional. O 

diálogo contínuo com outras formas de conhecimento de maneira compartilhada e interativa 

que facilita os enfrentamentos profissionais e a assistência humanizada e cidadã que contribui 

para melhorar a compreensão da realidade. Ultrapassar o âmbito individual e clínico exige 

mudança na maneira de atuar e na própria organização do trabalho e demanda alta 

complexidade de saberes. Objetivos: Evidenciar e analisar a importância da 

interdisciplinaridade para efetivação dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde 

(SUS), e ressaltar a importância das equipes multidisciplinares para remodelação da 

assistência prestada na atenção primária, de modo a garantir a integralidade no cuidar. Além 

disso, levantar o debate no âmbito acadêmico, para que haja uma formação embasada na 

interação do coletivo e não na individualidade. Métodos: Deu-se por meio de buscas de 

artigos dos últimos dez anos nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) onde foram encontrados sete artigos bases, e após a leitura do material e 

levantamento das informações foram escolhidos dois que serviram de base para a elaboração 

do presente trabalho. Resultados e Discussão: Faz-se extremamente necessário evidenciar 

desde a academia a importância da interdisciplinaridade como forma de atuação responsável 

pela efetivação das ações da atenção básica cotidianamente, e não somente de forma 

esporádica ou vista apenas na teoria. Pois como defende, Loch-Neckel G, et al. (2009) a não 

efetivação da interdisciplinaridade promove a segmentação entre grupos e subgrupos na 

equipe de saúde, isto porque a equipe não se auto-considera um coletivo organizado para a 

produção de ações de saúde. A proposta da interdisciplinaridade envolve questões de saber e 

poder das diversas disciplinas, sendo um obstáculo significativo, a experiência institucional 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

fragmentada e departamentalizada comum aos profissionais. A organização do trabalho em 

equipe interdisciplinar ocorre a partir da necessidade de incluir tecnologias em saúde que 

levem em consideração a integralidade, a complexidade dos objetos de intervenção e a 

intersubjetividades, desta forma possibilitando a produção de mudanças tecnológicas na 

assistência e no cuidado (2). Por isso, a integralidade aponta para a ruptura de valores 

tradicionais na saúde, como hierarquização, distribuição de categorias profissionais e 

compartilhamento do saber. Tendo em vista a necessidade da interdisciplinaridade para 

promoção de atenção integral aos indivíduos a proposição de mudança nas práticas 

assistenciais põe-se como contribuinte para superação da fragilidade no cotidiano de serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (2). Cada profissional precisa desempenhar sua profissão 

em um processo de trabalho coletivo, cujo resultado deve ser a consequência de um trabalho 

que é realizado de forma completa a partir da contribuição especifica das diversas áreas 

profissionais ou de conhecimento. Para realmente ultrapassar o âmbito individual e clínico, é 

necessário conhecer e analisar o trabalho, verificando as atribuições específicas e do grupo, na 

unidade, no domicílio e na comunidade, como também compartilhar conhecimentos e 

informações (1). Em todos os níveis de atenção à saúde, percebe-se a necessidade do trabalho 

interdisciplinar, uma vez que é justamente a partir de tal trabalho que se almeja alcançar uma 

abordagem integral sobre os fenômenos que interferem na saúde da população. A partir desta 

abordagem, objetiva-se atingir maior eficácia dos programas e serviços oferecidos a 

população na atenção básica (1). Dessa forma, será feita a efetivação da temática nas 

Unidades Básicas de Saúde através do processo de educação continuada e na formação dos 

profissionais, uma vez que, a Atenção Básica (AB) possui uma equipe que precisa saber, cada 

vez mais, trabalhar em conjunto na construção de técnicas que não sejam repetitivas para a 

maior efetivação da interdisciplinaridade na prática, e sair do nível de individualidade, 

interagindo conhecimentos de forma ampliada para a formação de ações preventivas e 

educacionais na própria AB, por exemplo. Conclusão/Considerações Finais: Conclui-se que, 

a interdisciplinaridade é uma peça chave e de extrema importância para o processo de 

efetivação dos princípios da atenção básica, por possuir o desenvolvimento da prática 

comunicativa entre os diversos profissionais que compõe a saúde, aumentando o nível de 

entendimento dos seus saberes e opiniões. O que implica em uma melhor assistência prestada 

à população, de forma qualificada e atendendo a demanda, como um todo, de cada individuo. 
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