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COMUNICADO no003/2012 – ÁREA – MEDICINA II

CONSIDERAÇÕES SOBRE MULTIDISCIPLINARIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE
NA ÁREA

Brasília, 05 de abril de 2012
A área Medicina II inclui programas de grande abrangência na área médica, que
atuam nas seguintes áreas do conhecimento: 1) Doenças infecciosas e
parasitárias/infectologia; 2) Patologia; 3) Pediatria/Saúde da Criança e do
Adolescente; 4) Nutrição; 5) Neurologia/Neurociências; 6) Psiquiatria/Saúde Mental;
7) Radiologia e Diagnóstico por Imagem; 8) Hematologia; 9) Reumatologia, 10)
Alergia e Imunopatologia. Incluem-se também na área programas denominados
Ciências da Saúde, às vezes abrangentes, mas que atuam ou não, de forma mais
destacada, em alguma(s) dessas áreas.

Uma tendência da área, que se consolidou nas últimas décadas, é a
multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, pela participação cada vez mais
efetiva de profissionais não médicos nos programas. A maioria dos Programas,
mesmo os que se destinam ao estudo de uma área específica do conhecimento,
possui uma área de concentração experimental, voltada para o estudo dos
mecanismos básicos da(s) doença(s) em questão.

A área Medicina II tem efetivamente estimulado a interdisciplinaridade em torno
do desenvolvimento de projetos de formação e de produção do conhecimento em
áreas temáticas com incorporação de docentes e apropriação, principalmente
metodológica, de outras áreas. Desta forma, os Programas que constituem a área
de Medicina II possuem em seu corpo docente profissionais com formação nas
especialidades médicas, que são a sua maioria, mas também em proporção
relevante: biomédicos, biólogos, bioquímicos, epidemiologistas, farmacêuticos,
nutricionistas, fisiologistas, farmacologistas, educadores físicos, enfermeiros e, em
menor proporção, químicos, físicos, engenheiros, profissionais da computação,
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bioinformatas, sociólogos, antropólogos e historiadores. Embora persistam poucos
programas/cursos em especialidades médicas, estes agregam docentes de
diferentes áreas do conhecimento, produzindo ciência em uma área temática.

Para o avanço das fronteiras da assistência, gestão, produção científica e
tecnológica, esta relação interdisciplinar com transferência de metodologias é não só
fundamental mas também vital para a sobrevivência da área, pois agregam
conhecimento e geram outros novos com consequente melhoria em todos os
processos. Em virtude do exposto, a existência de um Programa de Pós Graduação
(PPG) cuja essência busca a interdisciplinaridade é bem-vinda e deveria ser
direcionada à Medicina II para avaliação.

Em resumo, na área Medicina II a interdisciplinaridade tem sido um
processo evolutivo natural para o avanço do conhecimento na área e é
inerente a todos os PPGs da área. Assim, a área continua aberta a receber
propostas multidisciplinares e a incrementar seu caráter interdisciplinar, com foco
das linhas e projetos de pesquisa que sejam relacionados às diversas áreas do
conhecimento médico, em qualquer um de seus aspectos.

João Pereira Leite
Coordenador da Área de Medicina II
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