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RESUMO 
 

Esse trabalho é uma revisão de literatura sobre os temas trabalho interprofissional e 

Odontologia. O sistema de saúde no Brasil, o SUS, exige a formação de 

profissionais capazes de trabalhar em equipe e preparados para enfrentar os 

desafios deste modelo de saúde. Para que as atividades em saúde pública atinjam 

de fato a população é preciso estratégias que busquem integralidade do cuidado e 

valorização do trabalho em equipe. Nos serviços de saúde, as práticas 

interprofissionais permitem articulação e integração das ações de saúde, com 

resolubilidade dos serviços e qualidade da atenção à saúde prestada à população, 

facilitando a comunicação entre os profissionais, permitindo a contribuição específica 

de cada área, flexibilizando e articulando saberes na organização do trabalho e 

otimizando recursos e melhorando a qualidade das ações. A multiprofissionalidade é 

a justaposição das área de formação em que os saberes especializados demarcam 

a atuação de cada profissional. Já a interprofissionalidade é a integração de práticas 

por meio da articulação intencional e colaborativa entre diferentes profissões, com 

prática do trabalho em equipe, reflexão sobre os papéis profissionais, negociações e 

construção de conhecimentos, com diálogo e respeito. A relação interprofissional 

deve fazer parte das ações do cirurgião-dentista, pois a profissão exige 

conhecimentos além do seu campo de atuação, uma vez que este profissional tem 

papel fundamental na integração do paciente e com a sociedade, sua atuação com 

outras áreas profissionais traz benefícios incalculáveis e maturidade na tomada de 

decisões para a condução do tratamento.  

 

Palavras-chave: Relações interprofissionais. Equipe Interdisciplinar de saúde. 

Comportamento cooperativo. Odontologia. 
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ABSTRACT 
 

This paper is a literature review on the themes interprofessional relations and 

dentistry. The health care public service in Brazil, the SUS, requires professionals 

trained capable of working as a team and prepared to face the challenges of this 

health model. For public health activities actually reach the population, strategies that 

seek the integral care and teamwork valorization are necessary. In health services, 

interprofessional practices allow the articulation and integration of health actions, with 

services response and quality of health care provided to the population, facilitating 

communication among this professionals, allowing the specific contribution of each 

area, flexibilizing and articulating knowledge in the organization of work and 

optimizing resources and improving the quality of actions. Multiprofessional relation is 

the juxtaposition of disciplines in which specialized knowledge demarcates the 

performance of each professional. Interprofessional relation is the integration of 

practices through intentional and collaborative articulation between different 

professions, with practice of teamwork, reflection on professional roles, negotiation 

and constructing of knowledge, with dialogue and respect. The interprofessional 

should be part of dentist actions, since the profession requires knowledge beyond its 

action field, since this professional has a fundamental role in the integration of the 

patient and with society, this work togheter other professional areas brings 

incalculable benefits and maturity in the treatment's course decision-making. 

Key words: Interprofessional relations. Patient care team. Cooperative behavior. 

Dentistry. 
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1 INTRODUÇÃO  
  

No final da década de 1990 houve uma significativa tendência de mudanças 

na atuação da saúde e na organização do trabalho como uma necessidade de 

mudar o paradigma da assistência médica e aumentar o acesso da população aos 

serviços de saúde. Segundo Pereira (2013) o trabalho em equipes de saúde é uma 

das estratégias para mudar o modo de oferecer assistência à saúde diante de um 

contexto social, cultural e econômico complexos e dinâmicos.   

A Estratégia Saúde da Família (ESF) surgiu em 1994 e foi uma iniciativa de 

vanguarda no setor sanitário e segundo Peduzzi (2009) mostra a necessidade de 

“integração das disciplinas e das profissões entendida como imprescindível para o 

desenvolvimento das práticas de saúde a partir da nova concepção biopsicossocial 

do processo saúde-doença” 

O trabalho em equipes multiprofissionais na ESF é um dos pontos principais 

para intervenção, colocando ações e práticas estruturadas a partir de uma equipe 

com uma visão ampliada e com foco de atendimento para além do indivíduo e da 

atuação clínica. Isso também gerou uma mudança no modo de atuação e 

organização do trabalho assim como a compreensão dos diferentes profissionais da 

equipe da ESF devido à alta complexidade de saberes, além da incorporação dos 

Agentes Comunitários em Saúde (ACS), que permitiu o desenvolvimento de ações 

para além da assistência curativa, que antes era centrada na resolução imediata de 

problemas de saúde do indivíduo e que se mostrava insuficiente para modificar os 

níveis de saúde da população (SILVA, TRAD, 2005). 

Posto que o serviço em saúde, seja ele público ou privado, independente, da 

época, região ou população deva ser considerado no mínimo desafiador, nada mais 

inteligente que favorecer a criação de um ambiente onde possa ocorrer 

permanentemente uma troca de informações e conhecimento. Nesse sentido, o 

trabalho interprofissional visa melhorar a qualidade da atenção à saúde, com 

integração das forças de diversas áreas, aumentando a chance de aprendizado com 

as diversas situações encontradas por um determinado grupo profissional que presta 

serviço público. Por meio de uma permuta de saberes bem realizada, o serviço pode 

ser aprimorado e quem se beneficia com isso é não só o usuário mas também toda 

a equipe ao se firmar como um time sólido composto por pessoas diferentes, com 

formações e experiências diferentes. Experiências essas que merecem ser 
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compartilhadas pelo bem do saber coletivo. Vale destacar, a inserção tardia da 

Odontologia na ESF, 6 anos depois (2000) da estruturação das equipes de saúde da 

família. Isso acarretou significativos problemas de integração com a equipe que são 

visíveis até os dias atuais. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar, por meio de uma 

revisão de literatura, a importância do trabalho interprofissional na área da saúde e 

sua relação com a Odontologia.  
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2 METODOLOGIA 
 

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, exploratório 

realizado por meio de uma revisão narrativa da literatura. Foram realizadas buscas 

na base de dados PubMed, utilizando como palavras-chave: “Interprofessional 

relations”, “Patient care team”, “Cooperative behavior” e “Dentistry”, totalizando a 

busca em noventa e quatro (94) artigos encontrados. O período de coleta foi definido 

a partir do ano de 2012 até o dia 11 de novembro de 2018. Apenas artigos 

publicados no idioma inglês foram analisados nesta pesquisa. Foram considerados 

como critérios de exclusão, artigos publicados antes de 2012, artigos que não 

tinham a Odontologia envolvida ou não incluíam profissionais de outras áreas além 

da Odontologia, que não tinham como tema central a interprofissionalidade, que os 

profissionais envolvidos não configuravam uma equipe de saúde e também artigos 

que não permitiam o acesso completo gratuitamente. Após a seleção, foram 

utilizados vinte e quatro (24) artigos para o presente trabalho. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

As raízes da profissão Odontologia estão ligadas às barbearias até o 

início do século XX, após isso a formação em Odontologia seguiu um caminho de 

educação parecido com o de outras profissões de saúde (ALFANO, 2012). A 

Odontologia evoluiu muito nos últimos cem anos. Grande parte desta evolução tem 

sido impulsionada por mudança das necessidades de saúde bucal da população, 

bem como de alterações no conceito de saúde que tem se aperfeiçoado a cada ano. 

Com isso também tem sofrido modificação a forma como os dentistas praticam sua 

atividade profissional. Essa, agora, deve acompanhar a velocidade das inovações, 

para se realizar procedimentos cada vez mais complexos e avançados (BATTRELL, 

2012). 

Assistência em saúde não pode ser classificada como uma atividade 

simples, exatamente por isso, por lidar com pessoas, o trabalho se torna complexo. 

O profissional de saúde no exercício de sua função, seja qualquer que seja sua 

formação se depara com as mais variadas situações no seu cotidiano. A cada dia 

são pacientes diferentes, de famílias diferentes com doenças e complicações 

diferentes, e sobretudo parceiros de trabalho diferentes. Não deve caber nesse 

ambiente espaço para disputas entre linhas de pensamento profissionais, mas deve 

haver sim diálogo para promover uma verdadeira integração de saberes (PEDUZZI, 

2013). 

Apesar de historicamente algumas profissões de saúde terem sido 

originadas de outras profissões de saúde como por exemplo a enfermagem da 

medicina - houve uma natural separação de suas formações. Nos Estados Unidos o 

sistema educacional de enfermagem se esforçou para se desligar do parentesco da 

medicina durante um período de décadas para vir se tornar o mais independente 

sistema educacional que é hoje. Ter paixão por sua área de atuação não é algo 

totalmente ruim, por motivos óbvios, entretanto na medida em que isso possa levar a 

uma má comunicação e dificultar a colaboração entre as equipes de saúde, o 

serviço se torna limitado e o usuário é invariavelmente prejudicado (ALFANO, 2012). 

 

 

Para Marina Peduzzi (2013) entende-se por formação 

uniprofissional: 
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[...] o processo no qual as atividades educacionais ocorrem somente entre 
os estudantes de uma mesma profissão, isolados dos demais. A educação 
profissional corresponde a um processo de socialização no qual os 
estudantes passam a criar uma identidade com a profissão escolhida, os 
seus valores, cultura, papéis e conhecimentos específicos. Quando a 
formação está configurada somente como uniprofissional, não há interação 
com estudantes de outras profissões, o que contribui para o 
desconhecimento sobre os papéis e as responsabilidades dos demais 
profissionais da saúde e a formação de estereótipos. 

 

No Brasil, uma formação de profissionais capazes de trabalhar em 

equipe e preparados para enfrentar os desafios, principalmente no sistema público 

de saúde, se torna indispensável. O Sistema Único de Saúde (SUS) é o órgão 

responsável pela união e gestão dos serviços em saúde pública no país. Ele é visto 

no mundo inteiro como um serviço sem precedentes por conta de seu tamanho e 

abrangência de serviços, que vai desde cuidados com a atenção básica até 

transplante de órgãos segundo dados do ministério da saúde. Foi criado junto a 

Constituição Federal de 1988 que prevê o acesso universal ao serviço público em 

saúde, sem nenhum tipo de discriminação. Tem como diretrizes a Equidade, a 

Integralidade e Universalização. Engloba a atenção básica, de média e alta 

complexidades, os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as 

ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência 

farmacêutica (BRASIL, 2018). 

Para que as atividades em saúde pública atinjam de fato a 

população é preciso lançar mão de estratégias que busquem integralidade do 

cuidado e valorização do trabalho em equipe. Segundo Peduzzi (2013), quando se 

trata de educação em saúde, ainda que a formação seja uniprofissional, ela sempre 

será interdisciplinar, por se levar em consideração que o reconhecimento do 

processo saúde-doença engloba um sem número de incógnitas que vão além de 

conhecimentos anatomopatológicos e portanto envolve um amplo leque de 

disciplinas em cada uma das diferentes áreas profissionais. 

Segundo Alfano (2012), o sistema de atenção em saúde sempre 

deve estar pronto para alterações substanciais. A prática baseada em evidências e 

um grande desejo de aprimoramento do serviço, no sentido de aumentar da 

qualidade na prestação de cuidados em saúde é o principal fator que deve nortear 

essas mudanças. Junto a este grande debate sobre saúde, devem ser abordadas 

questões que afetam diretamente a educação em saúde e a prática da Odontologia, 

em um âmbito mais sistêmico. Para tal, considera-se a expansão interprofissional e 
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colaborações interprofissionais entre dentistas, médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, farmacêuticos, entre outros, para se alcançar melhores cuidados 

especializados e generalistas (ALFANO, 2012). 

A importância de se discutir mudanças no âmbito da saúde é 

contribuir para o processo de melhorias na graduação em saúde no Brasil, visando 

sempre um maior aprendizado. Sendo assim, casos desde os mais simples, até os 

mais complicados encontrados por uma determinada equipe multiprofissional 

poderão ser discutidos e resolvidos tendo em vista as diferentes abordagens dos 

diferentes profissionais de saúde. Formando uma grande rede de aprendizagem a 

nível básico de atenção, que possa não só engrandecer o trabalho, mas possibilitar 

aos servidores uma maneira de continuar estudando e se aperfeiçoando enquanto o 

serviço está sendo prestado, sempre ampliando a visão sobre as questões as quais 

se deparam no seu dia-a-dia (PEDUZZI, 2013). 

Para Battrell (2012), em meio a todas as mudanças que os 

profissionais da saúde vem sofrendo nos últimos anos, as atribuições do dentista 

também devem ser consideradas passíveis de renovação. Independentemente do 

tamanho das transformações que já ocorreram, presume-se que essas foram 

alcançadas por dentistas, técnicos em saúde bucal e outros membros da equipe 

trabalhando de forma conjunta. Para tal, deve-se encarar de frente a resistência 

natural, que se tem a mudanças, desde que elas ocorram embasadas em evidências 

de resultados bem-sucedidos. Esse tipo de pensamento visa ampliar ainda mais o 

leque da equipe odontológica em benefício principal do paciente, mas não só dele, 

como de toda a equipe (BATTRELL, 2012). 

O currículo dos cursos de Odontologia, de forma geral, se 

desenvolveu ao longo de um paradigma educacional independente de outras áreas 

relacionadas à saúde. A formação de estudantes dentro de faculdades 

independentes e isoladas contribui para uma comunicação deficiente e para uma 

colaboração inadequada entre os cirurgiões-dentistas e outros profissionais. Esta 

situação pode resultar em atendimentos superficiais, que não consigam ver além e 

até prever problemas bucais futuros (REGIER, 2016). 
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Para Alfano (2012): 
[...] Estes caminhos originaram um conjunto de escolas formadoras de 
profissões de saúde, entre elas medicina, Odontologia, enfermagem e 
farmácia com uma cultura de colaboração que, na melhor das hipóteses, 
não está totalmente desenvolvida e, na pior das hipóteses, é resistente a 
qualquer forma de integração. 
 

Em 1995, o Instituto de Medicina veiculou uma publicação histórica 

encomendada por líderes de educação em Odontologia, que solicitaram ao instituto 

avaliação do estado da educação odontológica. O comitê formado pelo instituto foi 

encarregado de: desenvolver uma declaração sobre como a saúde bucal e a 

prestação de cuidados em Odontologia pode ser melhorada; formular estratégias 

para orientar a educação, a pesquisa e a prática em resposta a problemas futuros; e 

considerar novas maneiras nas quais as faculdades de Odontologia poderiam se 

relacionar melhor com sua missão dentro da universidade e da comunidade. Uma 

recomendação que constava no documento foi para que educadores em 

Odontologia e medicina trabalhassem no desenvolvimento de uma base curricular 

integrada em ciências da saúde para estudantes de Odontologia e medicina. 

Professores de Odontologia também foram aconselhados a exigir dos alunos ao 

menos uma participação em estágio ou intercâmbio junto a medicina com a intenção 

de fornecer oportunidades para experiências em hospitais, lares de idosos ou outras 

instalações (GEIST, 2017). 

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são 

documentos importantes para um melhor entendimento histórico da formação 

acadêmica das profissões de saúde. Discussões fundamentais sobre essas 

diretrizes ajudaram a reorientar a educação das profissões de saúde e estimularam 

mudanças curriculares, incluindo metodologias interativas de aprendizado e maior 

integração nos hospitais-escola. Recentemente, foi introduzida a educação 

interprofissional e adotadas práticas colaborativas nos setores de graduação e pós-

graduação do país. Para isso, um trabalho brasileiro, examinou as DCNs para os 

cursos de enfermagem, Odontologia e medicina utilizando fundamentos jurídicos 

para a adoção de estratégias que promovam a educação interprofissional em 

instituições de ensino superior no Brasil. Após a análise, surgiram quatro temas-

chave: desenvolvimento docente; competências para o trabalho em equipe; estrutura 

curricular; e medição do aprendizado. Os principais resultados relacionados a cada 

um desses itens são apresentados e discutidos com base na mais ampla literatura 
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científica interprofissional. O estudo ressalta que as declarações nas DCNs sobre a 

adoção de educação interprofissional e práticas colaborativas terão uma influência 

importante na formação e educação dos futuros profissionais de saúde no Brasil. 

(FREIRE FILHO, 2017). 

Vários países da Europa têm treinamento interprofissional para 

estudantes de cursos de graduação em saúde, incluindo estudantes de Odontologia. 

No entanto, existe pouco treinamento nos EUA, onde dentistas e técnicos em saúde 

bucal são formados juntos. O 4º Congresso Mundial de Odontologia Preventiva e a 

American Dental Education Association afirmam que o trabalho em equipe deve ser 

ensinado na base das profissões odontológicas (STOLBERG, 2012). 

A colaboração interprofissional deve ser considerada uma força 

motriz por trás do atendimento em saúde de ponta. Especialistas em saúde, órgãos 

governamentais, organizações de profissionais de saúde e acadêmicos apoiam a 

adoção de modelos educacionais colaborativos. Dentistas possuem qualidades 

únicas que podem e devem ser somadas a uma equipe interprofissional. Como por 

exemplo, tomada de decisão, liderança, comunicação. No Brasil, essas habilidades 

são preconizadas pelas DCNs, citadas anteriormente. A reforma dos serviços de 

saúde, as condições bucais precárias na população e novas associações entre o 

bem-estar oral e sistêmico, que surgem a cada dia, contribuem para a necessidade 

da inclusão do cirurgião-dentista em arranjos mais colaborativos (FRIED, 2013). 

De acordo com um estudo realizado por Simon (2016) a 

consolidação das faculdades de Odontologia como instituições que atuam 

separadas das faculdades de medicina, manteve o atendimento odontológico 

também separado do atendimento médico. Nos Estados Unidos, essa divisão 

prejudica principalmente os grupos mais carentes devido a maior probabilidade de 

higiene bucal deficiente. No entanto, cada vez mais aumenta a conscientização 

sobre a relação entre a saúde bucal e a saúde geral, fazendo com que médicos e 

dentistas tenham de trabalhar juntos e desenvolver novas abordagens para 

prestação de serviços em saúde. A educação interprofissional de estudantes de 

Odontologia e medicina pode ajudar nesse sentido, formando dentistas médicos que 

pensem e trabalhem em equipe para o benefício de seus pacientes (SIMON, 2016). 

No entanto, Gordon e Donoff (2016) listaram algumas das barreiras 

que complicam a criação de currículos interprofissionais relacionados a Odontologia. 

As dificuldades incluem o fato de que a Odontologia nos EUA e no Canadá é 
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principalmente ensinada e praticada fora de hospitais ou serviços de saúde 

multidisciplinares. Há muitos empecilhos para o desenvolvimento de programas 

integrados de educação em saúde, como a falta de comunicação entre as escolas 

de Odontologia e faculdades de outra formação em saúde, orçamentos 

inadequados, falta de tempo nos horários curriculares dos alunos para participar 

atividades colaborativas e falta de desenvolvimento de avaliações de competência 

válidas (GEIST, 2017). 

Percebe-se que existe uma tendência dos profissionais de cada área 

em atuar de forma separada das outras, o que demonstra que sua longa e intensa 

formação também ocorreu isolada e focada apenas na sua própria área de atuação. 

No entanto, alguns autores reforçam que oportunidades de Educação 

Interprofissional ajudam a formar profissionais de saúde melhor preparados para um 

trabalho em uma equipe integrada, na qual a cooperação e a tomada de ciência da 

interdependência entre as áreas devem prevalecer sobre a competição e o 

isolamento. Fica claro que o debate sobre Educação Interprofissional e Prática 

Interprofissional em equipes de saúde merece acontecer de forma integrada, em 

grande parte das situações (PEDUZZI, 2013). 

O Instituto de Medicina americano defende o redesenho do sistema 

de saúde por meio da educação interprofissional e da prática colaborativa. Uma 

universidade nos EUA (Western University) concorda com essa mudança de 

paradigma e desenvolveu uma matriz curricular focada na educação interprofissional 

para todos os seus alunos em 13 disciplinas em cursos de graduação em saúde. 

Além disso, as inovações no curso de Odontologia são baseadas nas necessidades 

da comunidade e em programas locais, como o “Children's Dental Care Project”, que 

prepara os alunos como futuras equipes interdisciplinares, esperando assim 

melhorar, acima de tudo, o atendimento ao paciente (FRIEDRICHSEN, 2014). 

A visão interprofissional de professores da área da saúde 

(Odontologia, enfermagem, medicina, farmácia e saúde pública) em relação a 

educação interprofissional e trabalho em equipe de um centro acadêmico de 

ciências da saúde americano foram avaliadas por especialistas. Com base nos 

resultados de uma investigação anterior, um estudo foi iniciado para examinar as 

atitudes atuais do corpo docente responsável pela formação de futuros profissionais 

de saúde. Os dados da pesquisa foram coletados para avaliar as atitudes do corpo 

docente do centro de saúde. De maneira geral, foram observadas posturas positivas 
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dos professores em relação à aprendizagem interprofissional, à educação e ao 

trabalho em equipe. O desenvolvimento de professores visando a mudança de 

atitudes e o aumento da compreensão da importância da educação interprofissional 

e do trabalho em equipe são fundamentais para consolidação de um novo conceito 

de formação em saúde (GARY, 2018). 

Um estudo foi realizado na Inglaterra com o objetivo de descrever a 

implementação de um novo programa que incorpora a educação de cuidados 

primários em um currículo odontológico de pré-doutorado na Clínica-escola 

Odontológica de Harvard usando as rotações de cuidados primários para estudantes 

em um ambiente odontológico como uma plataforma para a mudança no 

atendimento ao paciente. Concluiu-se que como o atendimento ao paciente envolve 

ambientes multidisciplinares e interprofissionais com uma ampla gama de 

profissionais de saúde, as orientações curriculares para a escola de Odontologia 

devem explorar um modelo de educação que incorpore os conceitos de atenção 

básica (PARK, 2016). 

Em uma sociedade moderna como Hong Kong os médicos estão 

cada vez mais especializados, o que pode fornecer além de tratamentos complexos, 

cuidados fragmentados e ignorar outras necessidades de saúde. Neste país, a 

Odontologia é uma faculdade a parte da medicina e por isso também podem vir a 

ignorar outros problemas de saúde sistêmica do paciente, que são considerados 

responsabilidade dos médicos. Um estudo mostrou que 10% das pessoas com dor 

de dente procuram primeiro um médico, e este deveria estar apto a fornecer 

informações, cuidados e encaminhar corretamente mas não é o que acontece na 

prática (LO, 2014). 

Outro aspecto dificultador no atendimento adequado e integrado 

encontra-se relacionado com a falta de registros únicos dos prontuários e também 

com programas educacionais completamente distintos entre os cursos (REGIER, 

2016). 

Existe uma grande relevância clínica para a Odontologia no 

tratamento interprofissional de doenças crônicas, abordando fatores de risco comuns 

(GENCO, 2014). Para os acometidos por essas doenças, uma cooperação entres as 

equipes é estritamente necessário para que se alcance os melhores panoramas 

possíveis. Estudos mostraram que a saúde bucal e a manutenção da saúde 

sistêmica estão correlacionadas no que se refere ao desenvolvimento e progressão 
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de muitas doenças. Assim sendo, a inclusão da Odontologia em muitos sistemas de 

atendimento em saúde já existentes, bem como novas formas de colaboração 

podem resultar em um melhor gerenciamento de doenças crônicas e melhorar o 

entusiasmo e confiança do paciente nos tratamentos, bem como seu bem estar 

durante todo o processo (SOUTHERLAND, 2016). 

O objetivo de um artigo denominado “Common Risk Factors in the 

Management of Periodontal and Associated Systemic Diseases: The Dental Setting 

and Interprofessional Collaboration” foi revisar minuciosamente a literatura científica 

em busca de correlações entre o estudo dessas doenças e um maior sucesso no 

tratamento por meio de abordagens multiprofissionais. O que forneceu uma base 

para um melhor entendimento da importância da Odontologia, de agora em diante, 

na identificação de fatores de risco comuns às doenças citadas anteriormente. Foi 

proposto no estudo citado que a Odontologia deve assumir seu papel para a 

contribuição em campanhas como a cessação do tabagismo, redução do consumo 

de açúcar e controle de peso para aqueles pacientes com risco para uma ou uma 

combinação de fatores de risco das seguintes doenças com relevância odontológica: 

doença periodontal, cárie, diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer 

(GENCO, 2014). 

Também em relação ao diabetes, um trabalho em Northamptonshire 

na Inglaterra, levou a uma iniciativa conjunta de desenvolvimento profissional 

contínuo e um projeto de auditoria para determinar a realização de exames de saúde 

anuais por pacientes com diabetes mellitus com dentistas, médicos oftalmologistas, 

farmacêuticos, bem como a verificação usual com a equipe de prática médica geral. 

Há evidências de uma ligação bidirecional entre a doença periodontal e o controle 

glicêmico diabético. Os farmacêuticos auxiliaram os pacientes com a adesão ao 

tratamento, sintomas e instruções de uso dos medicamentos por exemplo. Pacientes 

diabéticos têm pressões intraoculares maiores do que a população normal, 

especialmente aqueles tratados com insulina, por isso devem ter consultas 

periódicas com oftalmologistas. Os resultados mostraram que um número 

significativo de pacientes não acessa o aconselhamento odontológico (32%), 

oftalmológico (29%) e farmacêutico (50%). Uma melhor colaboração entre as 

profissões tem o potencial de melhorar os resultados de saúde em diabetes mellitus 

e outras áreas onde a modificação do estilo de vida reduz os riscos adversos à 

saúde. Para isso, poderia por exemplo, permitir ao farmacêutico acessar o prontuário 
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do paciente, identificar doenças precocemente e monitorar os tratamentos. Um 

cartão de aconselhamento do paciente foi desenvolvido pelo grupo e poderia ser 

usado para ajudar a educar pacientes e profissionais de saúde (TAKHAR, 2016). 

Além das doenças crônicas, outras enfermidades como a doença de 

Parkinson, que se caracteriza como uma condição neurodegenerativa progressiva e 

que afeta principalmente o sistema motor, também tem relevância odontológica. 

Sintomas não motores, como disfunções cognitivas, sensoriais e distúrbios 

relacionados ao sono são frequentemente relatados. No entanto, complicações orais 

também podem surgir devido a deficiência motora e assim afetar diretamente a 

qualidade de vida desses pacientes. Cada paciente pode desenvolver um conjunto 

diferente de sintomas não motores, tornando a colaboração interprofissional entre os 

profissionais de saúde uma obrigação para que se consiga tratar pacientes com 

diagnosticados com doença de Parkinson. É notório o fato de que cirurgiões-

dentistas devam ser incluídos nesta equipe de saúde interprofissional. Pacientes 

com Parkinson têm maior risco de desenvolver problemas de saúde bucal que 

podem exacerbar ou ser exacerbados por outros sintomas não motores, como a 

saúde mental e disfagia. Essa, por sua vez, aumenta o risco de morte por 

pneumonia pois pode deixar o paciente muito debilitado, acelerar a progressão da 

doença e certamente diminuir o conforto qualidade de vida do indivíduo durante seu 

tratamento, que deve acompanhá-lo por toda vida (ROZAS, 2017). 

Outro grupo que merece atenção especial da Odontologia para uma 

abordagem interprofissional são os pacientes geriátricos. Fornecer atendimento 

odontológico para idosos com necessidades médicas e / ou sociais complexas pode 

ser um desafio. Muitos dentistas podem questionar se possuem recursos para 

gerenciar esses pacientes. No entanto, para suprir as necessidades desse grupo de 

pacientes, equipes interprofissionais devem ser acionadas para melhorar a eficácia 

no atendimento e a satisfação na prestação de cuidados esses idosos. Dialogar com 

outros profissionais de saúde que também atendem um determinado paciente 

geriatra pode ajudar a entender que o trabalho de forma eficaz com eles é 

importante para melhorar o atendimento total ao paciente, o conforto e sua 

dignidade (CHÁVEZ, 2015). 

Em se tratando de Odontologia na área hospitalar, as complicações 

orais que se desenvolvem a partir de tratamento radioterápico para câncer de 

cabeça e pescoço interferem significativamente na qualidade de vida do paciente 
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oncológico. Ao trabalhar em conjunto com o médico oncologista e o restante da 

equipe de saúde, o cirurgião-dentista desempenha um papel ímpar na prevenção e 

no manejo dessas complicações. Contudo os pacientes nem sempre recebem os 

cuidados mais adequados tendo em vista as diretrizes atuais. Por isso uma 

faculdade no Michigan (EUA), investigou as barreiras para a aplicação de 

abordagens mais consistentes, isto é com uma visão interprofissional. Dos dentistas 

que responderam ao questionário aplicado 81% relataram que a maior barreira para 

o tratamento odontológico antes da radioterapia era a falta de tempo para se realizar 

uma consulta odontológica inicial antes do início do tratamento radioterápico. 

Comunicação inadequada entre os profissionais de saúde foi a causa mais apontada 

para isso. Ainda entre os dentistas, 55% disseram que não se sentiam 

adequadamente treinados durante o período acadêmico para tratar pacientes em 

radioterapia cervical. Ao final do estudo pôde-se observar que 67% dos médicos 

oncologistas e 72% dos dentistas se declaram abertos a realizar algum tipo de 

educação continuada nesse sentido (PATEL, 2012). 

Durante as pesquisas para realização desta revisão de literatura 

percebeu-se que Odontologia pode se relacionar com as mais diversas áreas, como 

no tratamento de distúrbios respiratórios do sono, através do uso de aparelhos intra 

orais, o que é um processo complexo e dinâmico por isso requer uma abordagem 

interprofissional adequada. A implementação de trabalho interprofissional criou uma 

significativa diminuição do tempo de tratamento, em média 102 dias a menos. Os 

números obtidos por meio da ferramenta de autoavaliação dos cuidados em saúde 

indicam que todas as disciplinas envolvidas devem ser completamente preparadas 

para uma abordagem contínua e facilitar assim o alcance do objetivo esperado (TEN 

BERGE, 2014). 

Segundo Regier (2016), no que tange às disciplinas básicas, pode-

se dizer que alguns dentistas não receberam treinamento específico em genética 

humana, e por isso não estão preparados para interpretar situações bem conhecidas 

na Odontologia com uma visão mais moderna, do ponto de vista interprofissional. A 

necessidade de cirurgiões-dentistas colaborarem interprofissionalmente é 

claramente observada em sua relação com a área da genética, como no 

rastreamento dos genes causadores da oligodontia (ausência de vários elementos 

dentários), por exemplo (REGIER, 2016). 
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Justificando a importância do trabalho em equipe, em 2014 

doutorandos em enfermagem de uma universidade dos EUA trabalharam nas 

clínicas odontológicas com estudantes de Odontologia sob a supervisão de 

membros da faculdade de enfermagem e Odontologia. Para testar os resultados do 

trabalho em equipe para ambos os grupos de alunos, um grupo de pacientes 

padronizado foi selecionado, no qual deviam incluir múltiplos diagnósticos médicos 

crônicos e um componente sistêmico oral. Oito equipes de alunos participaram com 

um paciente padronizado neste esquema de aprendizado. Cada equipe consistia de 

um doutorando em enfermagem, um estudante de Odontologia do quarto ano, e um 

estudante de Odontologia do segundo ano. Vinte doutorandos em enfermagem e 

oito alunos de cada turma de Odontologia (aproximadamente 110 alunos por turma) 

participaram. Os resultados mostraram que as equipes pontuaram mais alto na 

subescala função/responsabilidades, indicando que os alunos respeitavam as 

funções e a experiência de cada um e se engajaram efetivamente para desenvolver 

estratégias para satisfazer as necessidades do paciente. Pontuações nas outras três 

subescalas (valores / ética, comunicação interprofissional entre a equipe / trabalho 

em equipe) também foram elevados. Estes resultados parecem reforçar a educação 

interprofissional colaborativa como um método para promover o conhecimento e 

respeito por outras áreas de atuação melhorando a valorização do trabalho em 

equipe e incentivando uma melhor comunicação entre os prestadores de serviços de 

saúde (ANDERS, 2016). 

Na Nova Zelândia foi desenvolvido um projeto de extensão 

acadêmico com objetivo de criar uma experiência de imersão para seus graduandos 

em Odontologia. Nas comunidades rurais onde a necessidade de assistência em 

saúde é multiprofissional, existe um potencial para múltiplos pontos de 

aprendizagem colaborativa que podem ser abrangidos simultaneamente. Durante 

cinco semanas um programa clínico interprofissional, localizado em área rural, foi 

aplicado com o objetivo de servir como uma transição da teoria para prática ao final 

da graduação de futuros profissionais de saúde em Odontologia, nutrição, medicina, 

enfermagem, farmácia e fisioterapia. O programa integrou objetivos de 

aprendizagem em quatro domínios relacionados: prática interprofissional; saúde 

indígena (povo Māori); saúde rural; gerenciamento de condição de longo prazo. Este 

estudo investigou as experiências de aprendizagem dos alunos nos dois primeiros 

anos completos do programa, comparando respostas dos alunos participantes com 



 24 

os de uma turma de alunos não participantes. Demonstrou-se que as áreas rurais 

são altamente indicadas para se aplicar tais programas de extensão e que os alunos 

participantes desse projeto saem da faculdade muito mais preparados no quesito 

interprofissionalismo (PULLON, 2016). 

Em outra pesquisa realizada na Carolina do Norte, EUA, um dentista 

pediatra e um ginecologista obstetra coordenaram um projeto visando a 

implementação em um ambiente acadêmico de um programa de saúde bucal pré-

natal com alunos de medicina e Odontologia. Foi realizado um treinamento com 

vídeos e um site com orientações de saúde bucal para profissionais de fora da 

Odontologia e mulheres grávidas. Após isso, foi introduzido um novo protocolo 

clínico para a consulta pré-natal com encaminhamento para atendimento 

odontológico quando necessário e também foram veiculados cartazes com 

informações nas salas de consulta. Apesar disso, dificuldades como a falta de 

prática dos residentes de medicina para referenciar, e a impossibilidade das 

pacientes de pagarem os tratamentos odontológicos tornaram os resultados não 

muito satisfatórios (JACKSON, 2015). 

Outro estudo nos EUA descreveu o caminho que a educação 

odontológica tomou sobre Educação Interprofissional desde que o primeiro relatório 

americano sobre o assunto foi lançado em 1995. Ele também relata os resultados de 

uma pesquisa de 2014 das escolas de Odontologia dos EUA para verificar o seu 

progresso na adoção e implementação de educação interprofissional, bem como 

obstáculos percebidos que persistem. Das 63 escolas de Odontologia, 62 

participaram, com uma taxa de resposta de 98%. Enquanto mais de 90% dos 

entrevistados relataram que suas escolas oferecem experiências com educação 

interprofissional, apenas 58,1% tinham programas formais de educação 

interprofissional promovidos por universidades. As experiências formais em  

educação interprofissional foram mais prevalentes nas instituições públicas (67,6%, 

em comparação com 44% das instituições privadas). Em 2012, um estudo anterior 

relatou que 66% das experiências educacionais interprofissionais oferecidas aos 

estudantes de Odontologia eram voluntárias; hoje, 69,1% dessas atividades são 

obrigatórias. As competências essenciais interprofissionais ocupam quatro das cinco 

principais áreas de conteúdo programático em educação interprofissional, 

fornecendo uma estrutura para que as escolas implementem as atividades 

interprofissionais. No entanto, encontrar a grade dentro do currículo odontológico 
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para acomodar as competências interprofissionais, identificar o tempo adequado no 

cronograma, fornecer treinamento para o corpo docente e avaliar as atividades 

educacionais foram os desafios mais relatados (PALATTA, 2015). 

A pequena participação da Odontologia em trabalhos 

interprofissionais está relacionada com as dificuldades de pensar Odontologia fora 

da sala do consultório. Em setembro de 2016, o oitavo All Together Better Health 

(ATBH) foi realizado em Oxford, Inglaterra. O tema desse ano foi baseado nos 

valores da Educação Interprofissional e Prática. Foram realizadas as mais diversas 

conferências sobre a necessidade de transcender barreiras e facilitar a colaboração 

entre profissionais de medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia e 

até mesmo cura espiritual, no entanto a área Odontologia estava notoriamente 

ausente. Apenas um cartaz, descrevendo educação interprofissional na Espanha, foi 

diretamente relacionado ao papel que os dentistas e higienistas dentais podem 

desempenhar na aprendizagem interprofissional e cuidados colaborativos centrados 

no paciente e baseados em valores (GEIST, 2017). 

Equipes interprofissionais de assistência em saúde demonstraram 

melhorar a segurança do paciente durante o tratamento, no sentido de reduzir erros 

dos profissionais de saúde, entre outros benefícios. Foi a partir daí que uma 

faculdade do Canadá desenvolveu um evento acadêmico para alunos do primeiro 

ano dedicado proporcioná-los uma experiência de introdução a educação 

interprofissional, o chamado "IPE Day". No total, 438 estudantes representando 

medicina, Odontologia, farmácia entre outros cursos se reuniram, juntamente com 25 

monitores, para o IPE Day. Após o programa do dia, os alunos concluíram a 

avaliação que consiste na Pesquisa de Realização de Competências 

Interprofissionais Colaborativas. As respostas foram analisadas quanto ao conteúdo 

e traduzidas em números usando domínios de competência interprofissional em 

saúde colaborativa do Canadá. Trezentas e oito avaliações foram concluídas. Os 

estudantes relataram aumento de auto-avaliação de competência em todos os 20 

itens. Suas observações foram organizadas em seis domínios: comunicação 

interprofissional, liderança colaborativa, esclarecimento de funções, atendimento 

centrado no paciente, resolução de conflitos e trabalho em equipe. Com base 

nesses achados, foi sugerido que a atividade interprofissional pode ser útil para 

melhorar as percepções do docente sobre sua responsabilidade na prática 

colaborativa interprofissional nos atendimentos em saúde. (SINGER, 2018). 
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Segundo Fernandes, et. al. (2016): 

[...] conhecer os fundamentos técnico científicos, mas sem 

fugir do princípio da integralidade, não olhando o paciente 

apenas como uma boca, mas dentro de uma visão holística, 

analisando seu todo dentro da complexidade que o cerca e 

desta forma privilegiando a Odontologia também como 

prática social.  



 27 

4 CONCLUSÃO 
 

A partir do desenvolvimento do presente trabalho, pôde-se concluir 

que não somente a implementação de trabalho interprofissional em equipes de 

saúde deve ser considerada de extrema relevância como no meio acadêmico já 

existem inúmeros exemplos de esforços, como os apresentados na discussão, no 

sentido de aprimorar o conceito de atendimento interprofissional em saúde. Vale 

ressaltar que os artigos apresentados aqui somente fazem referência a trabalhos 

interprofissionais relacionados com a Odontologia e que os relatos de casos bem 

sucedidos em equipe interprofissional que abranjam outras áreas da saúde devam 

ser ainda maiores quantitativa e qualitativamente. 

Para além disso, o trabalho chama a atenção para a preocupação 

com a formação de novos profissionais de saúde, que deve ser focada não somente 

no conhecimento específico de cada área de atuação como também sobre um 

melhor entendimento do que é atenção integral em saúde. 
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