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RESUMO 

Neste estudo refletimos coletivamente sobre a prática dos profissionais de saúde no 

exercício da formação em saúde em serviço. Este tema é oriundo dos questionamentos 

realizados pela autora no transcorrer da sua trajetória formativa, assistencial e 

atualmente como gestora da formação de futuros profissionais em saúde. Com o 

objetivo de analisar a institucionalização da preceptoria em saúde em uma unidade 

hospitalar geral do Município de Duque de Caxias realizamos um estudo qualitativo 

com abordagem socioclínica institucional, na modalidade de análise das práticas 

profissionais. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 06/06/2014, 

através do parecer 679.754. A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 

2014 a março de 2015, através de entrevistas individuais semiestruturadas e uma oficina 

de trabalho com os preceptores. Um diário de pesquisa foi construído ao longo do 

estudo e serviu de base para a análise das implicações da pesquisadora com seu objeto 

de estudo. Os sujeitos da pesquisa envolvidos são os profissionais de saúde que atuaram 

como preceptores dos acadêmicos bolsistas na unidade. Da leitura flutuante dos dados 

emergiram eixos temáticos que foram analisados a luz dos conceitos da análise 

institucional francesa Lourau-lapassedeana, sobretudo o de instituído, instituinte, 

institucionalização, implicação e analisador. A pesquisadora identificou os analisadores: 

convite aos preceptores na participação da pesquisa e o tempo como fator determinante 

na preceptoria. A partir dos resultados da pesquisa, elaboramos uma metodologia para a 

construção de diretrizes que venham apoiar a discussão coletiva dos profissionais de 

saúde que atuam como preceptores, no sentido de elaborarem em conjunto, um 

programa de preceptoria para o Hospital deste estudo. Concluímos que a reflexão 

coletiva da instituição preceptoria em uma unidade hospitalar pode motivar a 

transformação pessoal e profissional dos sujeitos envolvidos na formação profissional 

em saúde e, consequentemente, na melhoria da qualidade da assistência prestada à nossa 

população.  

Descritores: Preceptoria; Educadores em Saúde; Serviço Hospitalar de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In this study collectively we reflected about the practice of health professionals in the 

course of training in health service. This theme comes from the questioning conducted 

by the author in the course of her educational career, assistential and currently as 

managing the training of future health professionals. In order to analyzing the 

institutionalization of mentoring in health in a general hospital unit in the Municipality 

of Duque de Caxias we conducted a qualitative study with institutional socioclinical 

approach, under the analysis mode of professional practices. The project was approved 

by the Research Ethics Committee on 6th July 2014, by the opinion 679.754. Data 

collection was conducted from September 2014 to March 2015, through semi-structured 

individual interviews and a workshop with tutors. A daily research was built throughout 

the study and served as the basis for analysis of the implications of the researcher with 

her subject of study. The subjects of the survey involved are health professionals who 

acted as tutors of academic fellows in the unit. From the initial reading of the data 

emerged themes that were analyzed in light of the concepts of French institutional 

analysis Lourau-lapassedean, especially the instituted, instituting, institutionalization, 

implication and analyzer. The research identified the analyzers: invitation to preceptors 

in the share of research and time as a determinant factor in the preceptorship. Since we 

take the result of the research, we developed a methodology for building guidelines to 

support the collective discussion of health professionals that acting as preceptors, to 

designing together a preceptorship study plan to the hospital. We concluded that the 

collective reflection of the institution preceptorship in a hospital unit can motivate 

personal and professional transformation of those involved in vocational training in 

health and, consequently, improving quality of care to our population. 

Descriptors: Preceptorship; Health Educators; Hospital Service Education. 
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Epígrafe 

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se 

arrepende” (Leonardo da Vinci)
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1- INTRODUÇÃO  

 

Minha história começou na cidade do Rio de janeiro, onde resido até hoje. Sou 

a segunda filha de um casal de classe média baixa cujo pai e mãe eram funcionários 

públicos administrativos da prefeitura municipal do Rio de Janeiro.  

Quando chegou a época do vestibular realmente não sabia o que fazer, meu 

sonho de infância era ser aeromoça, depois algo que pudesse andar bem vestida 

como uma Secretária Executiva; ou, claro, como sonho de toda criança: ser médica. 

Cheguei a tentar vestibular uma única vez para medicina e não passei. Sempre muito 

concorrida necessitava de algum preparo maior que nossa condição financeira não 

permitia e faculdade particular então, fora de cogitação. Minha mãe sempre disse: Ou 

você estuda para passar na pública ou vai trabalhar para pagar a particular. Era o que 

eu mais temia, queria sim cursar uma Universidade Pública e buscando sobre cada 

profissão me aventurei na enfermagem. 

Em 2002 fui aprovada para o curso de enfermagem da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro – UNIRIO. Considero que minha graduação foi bem proveitosa. 

Desde o 4º período busquei participar de grupos de pesquisa, acadêmico bolsista e 

outros estágios extracurriculares. A faculdade sempre incentivou a pesquisar e 

durante a graduação participei de diversos Congressos e outras atividades 

extramuros. Essa minha busca já mostrava minha implicação com o processo de 

ensino aprendizagem que se ampliaria com o passar dos anos. 

No 4º período da faculdade prestei concurso de acadêmico bolsista no 

Programa escola do município do Rio de Janeiro e fui aprovada. As 

atividadespropostas eram no campo da Saúde Pública. Passei então a realizar 

atividades de educação em saúde em creches e escolas, onde tinha como tarefa 

ministrar palestras sobre Educação em Saúde para os alunos das escolas municipais 

desde a educação infantil até o ensino médio, além da realização de acuidade visual. 

A minha preceptora no programa era dentista, visto que o projeto era 

multiprofissional, porém nossas atividades não eram realizadas em conjunto e na 

maioria das vezes eu realizava o estágio sem acompanhamento. 
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Para mim como acadêmica sendo inserida pela primeira vez na parte prática, 

sentia-me insegura em realizar atividades sem acompanhamento de alguém mais 

experiente, que pudesse me orientar quanto à qualidade do serviço que eu estava 

oferecendo a aqueles alunos. Esta avaliação era feita pelos próprios professores e 

diretores das escolas.  

Rego (1994) afirma que os alunos, sem um acompanhamento adequado do 

preceptor, ficam soltos e, desatendidos, acabam expostos a práticas ruins que terão 

influência na sua formação. Além disso, experiências desse tipo podem desencadear 

nos estudantes uma descrença nos ideais do SUS e na assistência que se presta no 

serviço público.  

Posteriormente já no 6º período, participei novamente do programa de 

acadêmico bolsista no município do Rio de Janeiro na Atenção à Promoção da 

Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, onde era acompanhada por uma 

Enfermeira, além da coordenadora local que era médica. Já nesta situação havia 

grande interesse da preceptora em me inserir na maioria de atividades possíveis do 

programa e as mesmas sempre me incentivaram a aprofundar o conhecimento e 

buscar mais saberes acerca da saúde coletiva.  

Neste caso me sentia “amparada” e estimulada a frequentar o estágio, pois 

mesmo nos dias em que a preceptora direta não estava no local de trabalho, eu sabia 

as atividades que deveria realizar, pois tínhamos organizado toda tarefa que era 

compatível com minha formação.  

Como acadêmica bolsista me sentia mais livre para juntamente com as 

preceptoras buscar o conhecimento, pois o vínculo do estudante é mais próximo da 

Secretaria de Saúde do que da Universidade, ainda que para o preceptor isto não faça 

diferença. 

Realizei ainda estágio em um hospital geral particular por um ano, nos dois 

últimos períodos da faculdade, onde pude me deparar com diferentes tipos de 

preceptoras. Ambas eram enfermeiras, recém-formadas, porém uma fazia questão 

que eu a acompanhasse para realizar as atividades e me ensinar os procedimentos 

assistenciais e administrativos. Considero que seus ensinamentos foram 

extremamente válidos para meu aprendizado profissional, pois pude me formar com 

um conhecimento técnico mais refinado. 
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A outra preceptora via o estagiário como um “concorrente” no serviço, gerando 

situações conflituosas durante o estágio, tendo como consequência “um desprazer” 

em estar ali realizando as atividades, quando ela estava presente. Nestes dias eu 

finalizava o estágio com um sentimento de impotência por não conseguir ter com ela 

o diálogo necessário para que os conflitos fossem solucionados. 

Com o tempo e prática adquirida fui remanejada para realizar o estágio no setor 

de emergência do hospital, onde só havia técnicos de enfermagem lotados, além do 

corpo médico. Apesar de obrigatoriamente criar uma independência na realização das 

atividades, neste período senti muito a ausência do acompanhamento direto do 

preceptor no serviço, pois ao longo da prática surgiam dúvidas que eram sanadas 

pelos técnicos de enfermagem, que também se mostravam insatisfeitos em ensinar a 

uma graduanda de enfermagem. Muitas vezes nesse estágio me sentia como um “tapa 

buraco”, o que vem confirmar para mim a importância de um enfermeiro preceptor 

para acompanhamento dos alunos. 

Com o término da graduação fui aprovada na seleção de residência em 

enfermagem com duração de 2 anos em uma unidade hospitalar federal. Neste 

momento minha atuação era diferenciada, pois já era Enfermeira e conhecia melhor 

as atividades que deveria desempenhar.  Naquele estabelecimento atuava com aluna 

de especialização e ainda estava em processo de formação profissional com minhas 

dúvidas e receios.  

Os preceptores que me acompanhavam eram os enfermeiros dos diversos 

setores de prática e tínhamos como coordenadora no hospital a enfermeira da 

Educação Continuada. Nesse tempo pude sentir que alguns enfermeiros eram abertos 

e se mostravam disponíveis e satisfeitos em compartilhar seu conhecimento, porém 

para outros éramos apenas uma tarefa a mais a ser cumprida na função de preceptor e 

para outros ainda éramos a solução para a falta de alguém da equipe.  

Como havia no hospital um corpo numeroso de profissionais contratados 

alguns profissionais muitas vezes eram tão recém-formados quanto eu e não tinham 

nenhum tipo de preparo específico para atuar como preceptores. Aprendi muito nesse 

período, pois apesar de alguns profissionais não terem interesse em nos ensinar 

acredito que estes estavam em menor número e pude ser acompanhada por outros de 

excelente qualidade.  
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A construção do conhecimento profissional se dá pelo conjunto da prática e 

aporte teórico com os quais nos aproximamos. Mesmo que um profissional já 

formado, como o residente, receba estímulos negativos por parte de outros 

profissionais, pode-se utilizar deles para exercer a sua prática de forma diferenciada, 

buscando em outras fontes suporte pedagógico para melhor se qualificar, já que se 

encontram em processo continuo de formação. Acredito que esta seja uma estratégia 

desejável para aqueles que como eu, utilizam sua autonomia para melhorar sua 

formação profissional, onde comecei a me inserir nas atividades de pesquisas, 

escrever trabalhos e participar de congressos. Esta inserção foi em conjunto com uma 

das preceptoras que naquele momento realizava o mestrado profissional na UFF. 

Minhas implicações profissionais me levavam a buscar um conhecimento além da 

assistência. 

Sempre tive dúvidas em seguir a área hospitalar ou na saúde pública, mas meus 

caminhos e medos me levaram ao hospital. Continuando o caminho percorrido tinha 

o sonho de um emprego público. Formei-me em 2006 e realizei alguns processos 

seletivos para residência em enfermagem, em clínica médica e cirurgia geral, 

enfermagem em pediatria na UERJ e em enfermagem obstétrica pelo município do 

Rio de Janeiro. Apesar de gostar da saúde pública tinha medo de não conseguir 

emprego, uma vez que os contratos e os concursos públicos de admissão não eram 

frequentes. A dúvida de qual caminho seguir foi grande. Sempre gostei da área 

materno-infantil e tinha certeza que queria trabalhar com essa categoria, porém sentia 

que ainda havia uma defasagem no aprendizado e estágios realizados durante a 

graduação e vi na área clínica a oportunidade de sanar esses aspectos. Então optei 

pela residência no Hospital da Lagoa que cursei de 2007-2009 e concomitante fiz 

minha primeira pós-graduação em enfermagem neonatal no ano de 2007.  

Não me arrependi, pois como havia pensado adquiri conhecimentos antes não 

vistos, como nas áreas de Comissão Controle de Infecção Hospitalar, quimioterapia, 

ambulatório de pé diabético, supervisão de enfermagem, realização de treinamentos 

junto à educação continuada além das clínicas médicas e cirúrgicas e unidades 

fechadas. 
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O fato de ter feito residência me aproximou bastante das atividades educativas 

e conceitos de educação continuada1 e posteriormente permanente2. Enquanto 

residente nós éramos supervisionadas pela coordenadora da educação continuada do 

hospital que sempre nos inseriu e aproximou de tais conceitos, pois tínhamos como 

atividades realizar treinamento em serviço nos setores e sempre acreditei que tais 

tarefas eram válidas para capacitação e atualização dos profissionais. Acredito que 

por isso foi natural a aceitação para atuar no setor, quando oportuno.  

Imediatamente ao fim do programa de residência em enfermagem, como era 

enfermeira contratada do hospital, eu pude atuar na condição oposta, a de preceptora 

dos novos residentes. Acredito que com um olhar diferenciado, pois havia concluído 

o programa e possuía outra visão do que o residente esperava do preceptor, porém 

também não recebi treinamento específico para assumir tal função. Procurava 

realizar a preceptoria da mesma forma que meus bons preceptores e do jeito que eu 

considerava que seria bom para os residentes.  

O parâmetro do que é ser um bom preceptor pode estar atrelado às implicações 

dos sujeitos. Sua história de vida, sua formação profissional e seus valores éticos e 

morais influenciarão na forma como este profissional irá ensinar. Na minha 

percepção uma boa preceptoria acontece quando o preceptor está disposto a sanar 

dúvidas, realizar a parte técnica com aluno e não somente delegar, inseri-lo nas 

pesquisas, além de estar disposto a viver experiências diferenciadas, refletindo sobre 

a maneira de aprender e ensinar de cada um. É com esta visão de preceptor que 

pretendo nortear o que entendo como preceptoria no decorrer deste estudo, bastante 

semelhante com o que referem Botti e Rego (2008), ao referir que o preceptor tem 

como função auxiliar graduandos e recém-graduados na construção de soluções para 

os problemas com os quais eles se defrontam na sua prática em saúde, além de 

                                                           
1
No Glossário Temático Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS (2009, p.22) encontra-se que a 

Educação Continuada é um processo de aquisição seqüencial e acumulativa de informações técnico-científicas pelo 
trabalhador, por meio de escolarização formal, de vivências, de experiências laborais e de participação no âmbito 
institucional ou fora dele. 

2
Ainda no Glossário Temático Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS (2009, p.22) a Educação 

permanente em saúde é definida como ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho em 
saúde e que tenham como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, 
tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e 
a ampliação dos laços da formação com o exercício do controle social em saúde. 
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articular os conhecimentos e valores da escola e do trabalho. Acrescentam ainda que 

os preceptores são, muitas vezes, referências/modelos para os educandos, e suas 

ações devem auxiliar na formação de uma postura ética por parte dos estudantes.  

O termo preceptoria tem sido utilizado com distintos significados, mas, de um 

modo geral refere-se ao exercício sistemático de acompanhamento e orientação 

profissional na educação em serviço. (CECCIM, 2003).  

Para Mills (2005), esse conceito é usado para designar aquele profissional que 

não é da academia e que tem importante papel na inserção e socialização do recém-

graduado no ambiente de trabalho. Esta função cresce em importância atualmente, 

pois o ambiente de trabalho está sempre em mudança e exige que o novo profissional 

constantemente faça adaptações, muitas vezes difíceis, na imagem que tem desse 

cenário e na bagagem de conhecimentos que traz da graduação.  

Pode-se dizer apoiada nos autores acima, que a preceptoria em saúde é uma 

prática pedagógica que ocorre no ambiente de trabalho e formação profissional, no 

momento do exercício clínico, conduzida por profissionais da assistência, com cargo 

de professor ou não, com o objetivo de construir conhecimentos relativos a cada área 

de atuação, bem como auxiliar na formação ética e moral dos alunos, internos e 

residentes, estimulando-os a atuar no processo saúde-doença-cuidado, em seus 

diferentes níveis de atenção, com responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania (BOTTI E REGO, 2008; MISSAKA, 2011). 

De posse do entendimento de preceptoria e de preceptor, retomo minha 

trajetória e as implicações a ela vinculadas, agora atuando na residência e já 

pensando em meu futuro, prestei um concurso para a prefeitura municipal de Duque 

de Caxias, onde posteriormente assumi o cargo. 

Na unidade hospitalar que atuo, iniciei minhas atividades no pronto 

atendimento infantil que durou apenas um mês. Após fui para a Clínica médica, SPA, 

alojamento conjunto, finalmente UTI neonatal até entrar de licença maternidade. 

Gostava bastante de trabalhar na unidade neonatal, porém quando entramos de 

licença retornamos à disposição da secretaria municipal de saúde e apesar de voltar 

para a mesma unidade não havia mais vaga no setor. 

Sendo enfermeira assistencial sempre gostei de participar de treinamentos e 

cursos que eram oferecidos pela educação continuada, sempre que havia 
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compatibilidade com o outro serviço, até porque pude vivenciar esse outro lado como 

residente e era muito gratificante quando os funcionários aderiam aos treinamentos. 

Quando retornei da licença maternidade, surgiu a oportunidade de atuar como 

coordenadora do pronto atendimento da unidade. Foi um grande desafio, pois nunca 

havia chefiado um setor, com grande quantitativo de técnicos de enfermagem e 

enfermeiros e um fluxo alto de atendimento diário. Era um setor onde tinha que 

gerenciar o caos, porta de entrada do hospital com grande demanda no atendimento, 

longas filas de espera, pacientes descontentes e funcionários sobrecarregados. 

Mas aceitei o desafio, implementei algumas mudanças possíveis e acredito ter 

conseguido um bom relacionamento com a maioria dos funcionários do setor. Nesta 

época senti um certo vazio intelectual com relação a minha vocação de educadora, 

ainda que na coordenação seja grande o papel do enfermeiro como educador 

Na unidade de Duque de Caxias não atuei como preceptora. Como o hospital 

era recém-inaugurado houve uma demora até que se firmasse o convênio entre a 

Secretaria Municipal de Saúde, as Universidades e Curso Técnico. Porém, enquanto 

coordenadora do pronto atendimento, recebi estagiários voluntários que eram 

acompanhados pelo enfermeiro do setor, o que atualmente conforme a lei do 

estagiário artigo 3, parágrafo 1º não é mais permitido: 

 

“O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte 
concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caputdo art. 7o 
desta Lei e por menção de aprovação final.” (BRASIL, 2008, P.1) 

 

Permaneci na coordenação até o hospital vir a ser gerenciado por uma 

organização de saúde - OS. Neste momento os funcionários concursados foram 

convidados a se retirar caso não aceitassem as condições de trabalho da nova gestão.  

Fui então transferida para a maternidade de Xerém onde atuei pela primeira vez 

como enfermeira da Educação Continuada. A experiência foi super válida, pois não 

havia este setor na unidade e junto com outra enfermeira já com experiência em 

educação, pudemos implantar o setor na medida em que nos foi dado algum recurso, 

onde atuei até entrar de licença maternidade novamente.  

Esta fase veio ao encontro de minhas implicações psico-afetivas profissionais e 

histórico existenciais. (BARBIER,1985). 
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Não foi fácil atuar na educação ali, pois os funcionários já lotados na 

maternidade, estavam lá há muitos anos fechados em um grupo e encontramos 

bastante resistência para conseguir realizar treinamentos, apesar de fazê-lo em 

serviço. Ouvíamos muitas vezes que era besteira, que atrapalhava o serviço, que não 

tinham tempo de parar e ouvir. Porém não desistimos e conseguimos captar um 

número considerável de profissionais e realizar alguns eventos. Após 10 meses de 

atuação na unidade entrei novamente de licença maternidade. 

Apesar de a unidade receber estagiários de universidades privadas, nós não 

tínhamos contato ou controle sobre eles e os mesmos eram sempre acompanhados 

por professores da universidade, somente na unidade ambulatorial. 

Quando retornei 10 meses depois, a maternidade já havia sido interditada e os 

funcionários retornado à unidade de origem. Havia o receio de retornar ao hospital, 

de como ele estaria após a gerência de uma OS, mas assim aconteceu. Fui então para 

o setor de pequenas cirurgias, local em que atuei até surgir a oportunidade de 

trabalhar no Centro de Estudos/ Educação Permanente, onde exerço minhas 

atividades atualmente. Considero que depois de um longo percurso em atividades 

assistenciais onde pude conviver com pessoas que me motivaram a crescer como 

profissional e outras, que por vezes se colocavam como empecilhos, cheguei ao local 

onde me sentia mais apta para o exercício da profissão, desde que iniciei minha 

formação como aluna da UNIRIO. 

Ao iniciar minhas atividades no Centro de Estudos, pude me informar da forma 

como eram realizados os estágios curriculares e extracurriculares, carga horária, 

avaliação e supervisão. Como Enfermeira do Serviço de Educação Permanente, onde 

recebemos acadêmicos de diversas especialidades pude perceber a dificuldade dos 

profissionais ao exercer a função de preceptores capazes de contribuir com a 

formação do acadêmico e conciliar as atividades diárias de cuidado e gestão, com as 

de preceptoria. 

Os setores onde os acadêmicos desenvolvem o seu aprendizado possuem alto 

fluxo de atendimento e os preceptores acumulam funções, sentindo-se 

sobrecarregados no exercício da profissão. Em conversa informal pude perceber que 

para os preceptores, esse acúmulo de funções tem prejudicado o acompanhamento do 

graduando. A sobrecarga de serviço conduz a uma preceptoria deficiente, uma vez 
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que, para conseguirem gerir eficazmente o seu tempo, optam por executar alguns 

procedimentos, ao invés de ensinar e orientar. (CUNHA, 2010) 

O que vemos acontecer na prática são diversos problemas semelhantes aos 

citados por Missaka (2011); Carvalho (2008); Ribeiro et al (2008); Jesus (2012) 

ligados a relação entre preceptoria e ensino, que destacamos a seguir: 

A maioria dos preceptores, não recebem capacitação pedagógica necessária 

para a formação discente, faltando-lhes informações sobre os processos de ensino 

aprendizagem, principalmente os ligados aos processos avaliativos; 

A prática pedagógica dos preceptores é exercida conforme o que cada um 

observou nas práticas educacionais de seus professores, muitos reproduzindo uma 

pedagogia mais tradicional e transmissora; 

Os preceptores apesar de estarem em contato com docentes e discentes da 

instituição formadora, pertencem à outra instituição que traz suas próprias normas e 

cobranças de desempenho profissional, o que às vezes entra em conflito com as 

necessidades de aprendizado dos alunos; 

A falta de uma política de recursos humanos de valorização do preceptor é 

praticamente inexistente, e o excesso de trabalho no cotidiano criam poucos espaços 

para a formação pedagógica e o desenvolvimento da educação permanente que 

permita que o preceptor juntamente com docentes e discentes realizar um repensar 

sobre as práticas. 

Outros problemas vinham da falta de comunicação entre a Secretaria Municipal 

de Saúde - SMS e o hospital, pois foi realizada pelo município uma seleção para 

acadêmicos bolsistas na unidade, porém o centro de estudos não recebia maiores 

detalhes do processo. Quando o programa teve início no hospital não houve uma 

comunicação prévia por parte da Secretaria de Saúde ao centro de estudos e 

consequentemente não se teve tempo hábil para comunicar, tão pouco organizar a 

entrada desses acadêmicos no serviço e capacitar os profissionais que iriam assumir a 

função de preceptor, compreendendo ser necessária realizar uma análise critica de 

como o profissional está sendo preparado para realizar esta atividade. 

Já trazendo esta problemática e pensando em realizar um estudo que viesse dar 

maior clareza aos fatos relacionados a preceptoria, foi que busquei pelo mestrado. A 

convite de duas amigas de profissão, moradoras de Niterói, soube que estava aberto o 
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processo seletivo para aluno especial do mestrado acadêmico da Universidade 

Federal Fluminense – UFF. Nessa época estava com um bebê recém-nascido, mas 

como a disciplina era somente uma vez por semana, resolvi me dar essa 

oportunidade. 

No decorrer do período fui conhecendo os outros tipos de mestrado que a 

faculdade oferecia e me interessei pelo mestrado profissional. Fui buscar mais 

informações e diferenças do mestrado profissional assistencial e de ensino e fiquei 

realmente muito motivada. 

Apesar de ter sentido um pouco de preconceito por parte de alguns colegas 

quanto ao fato de tentar ingressar no mestrado profissional e não no acadêmico, achei 

a ideia de poder conciliar o meu trabalho, minha prática profissional com a pesquisa 

muito sedutora. E claro pesquisando sobre o mesmo, tive a informação que ambos 

tem o mesmo valor e não seria impedimento para cursar o doutorado futuramente. 

Para minha formação julguei que o mestrado de ensino seria ainda mais rico 

que o assistencial, pois trabalharia com conceitos novos e mais profundos de 

educação, que contribuiriam diretamente para a minha prática profissional. 

Não conhecia ninguém na UFF e tive muito medo no processo seletivo, pois 

não sabia para quais professores deveria me candidatar, como realizar o projeto para 

seleção, como seria recebida, não tendo sido aluna anteriormente da Faculdade. Mas 

resolvi tentar mesmo assim. Com o auxílio de uma amiga doutoranda, mais 

experiente na parte acadêmica do que eu fiz o projeto me candidatei e fui aprovada. 

Mas o desafio estava só começando. Não fui aprovada para a professora na qual 

tinha me candidatado, nem para a mesma área de formação que era Educação 

Permanente. Então já no primeiro contato com minha nova orientadora, já me foi dito 

que teríamos que reformular o projeto de maneira a que estruturasse o meu objeto de 

estudo na perspectiva da até então desconhecida Análise Institucional. Mas essa foi 

uma grata surpresa, pois pude conhecer e ser orientada por uma professora e pessoa 

maravilhosa, que com seu companheirismo e ensinamentos não tem me deixado 

fraquejar. 

E quanto à Análise Institucional ainda estou aprendendo e acredito que 

continuarei por um bom tempo. Entender seus conceitos não são fáceis, mas pude 

conhecer uma temática que está em todo nosso campo prático, que talvez antes 
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fizéssemos sem saber que aquilo era análise institucional e que vem conquistando 

muitos alunos, assim como a mim. 

Hoje conhecendo o Mestrado Profissional de Ensino na Saúde o julgo como 

sendo de extrema importância, pois forma educadores que atuam na prática de saúde 

e podem devolver para o seu serviço todo conhecimento aprendido em sala de aula. 

A minha vivência profissional, as minhas implicações iniciais e a 

problematização realizada acima, me levaram a pensar como objeto de reflexão “as 

ações de preceptoria na formação em saúde, em uma unidade hospitalar do município 

de Duque de Caxias – RJ”. Este objeto me instigava na formulação de alguns 

questionamentos: 

Como os profissionais de saúde, lotados em um hospital geral, devem exercer 

as atividades de preceptoria? 

 Qual o papel dos profissionais de saúde que desenvolvem atividades de 

preceptoria, em um hospital geral? 

Quais os efeitos da prática de preceptoria de um hospital geral, na futura prática 

dos estagiários da área da saúde?  

Para responder a estes questionamentos, é preciso levantar as nuances que 

envolvem a realização da educação no processo de trabalho e elencar o papel dos 

profissionais em relação à preceptoria, na tentativa de delinear um conceito, 

considerando-se como os profissionais de saúde de um hospital geral a concebem.  

Nesta busca definimos como objetivo geral deste estudo analisar o processo de 

institucionalização da preceptoria em saúde em uma unidade hospitalar geral do 

município de Duque de Caxias. Para tanto traçamos como objetivos específicos, 

identificar as atividades desenvolvidas pelo profissional de saúde que atua como 

preceptor na atenção hospitalar; descrever as compreensões dos diversos 

profissionais sobre o exercício da preceptoria na formação em saúde e comparar as 

diferentes concepções sobre a preceptoria entre profissionais da saúde que exercem 

esta atividade em uma unidade hospitalar. 

Toma-se neste estudo a preceptoria como uma instituição nos apoiando em 

Berger e Berger (1978) que referem que as características fundamentais de uma 

instituição são: a coercitividade isto é, ainstituição exerce um padrão de controle 

indicando uma ação social imposta aos indivíduos;a objetividade por permitir que as 
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instituições objetivem a realidade; a exterioridade, porquesão experimentadas como 

algo dotado de realidade exterior; a moralidade, porqueexercem uma autoridade 

moral sobre os indivíduos, dentro de uma grande variação e a historicidade (grifos 

nossos) que é bastante abordada por Lourau, para explicar a dialética hegeliana da 

análise institucional. L´Abbate (2013) refere ser importante apreender o como as 

instituições se apresentam, como podemos entender seus processos constantes de 

mudança e, qual é o papel delas na sociedade, uma vez que se tem afirmado muitas 

vezes, que a sociedade é constituída por um conjunto de instituições.  

Para atingir os objetivos da pesquisa os achados serão analisados à luz dos 

conceitos de instituição, nos seus momentos instituinte, instituído e de 

institucionalização; de implicação e de analisador, concebidos pela Análise 

Institucional Francesa, de cunho socioanalítico preconizadas por René Lourau e 

Georges Lapassade. Para esses autores, a análise do cotidiano das práticas sociais, no 

espaço micropolítico, tem o poder de emancipação dos sujeitos no exercício de suas 

funções. (MOURÃO, 2006) 

A Análise Institucional tem por objetivo compreender uma determinada 

realidade social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. Para 

tanto, tendo por base um conceito dialético de instituição, a Análise Institucional 

utiliza-se de um método constituído de um conjunto articulado de conceitos.Através 

de intervenções de grupo, propunha a construção de sujeitos preocupados com a 

causa coletiva, críticos-reflexivos de sua realidade: sujeitos conscientes, autônomos. 

(LOURAU,1975) 

O referencial teórico-metodológico da análise institucional, recentemente 

utilizado nas pesquisas sobre educação e formação no Brasil, avança com as 

contribuições francesas das intervenções socioclínicas institucionais realizadas por 

Gilles Monceau (2012). 

O estudo se justifica, por trazer para discussão e debates a instituição 

preceptoria que, a partir da compreensão coletiva de como acontece a mesma em 

uma unidade hospitalar, pode-se pensar na transformação pessoal e profissional dos 

sujeitos envolvidos e na formação profissional em saúde, em prol da melhoria da 

qualidade da assistência prestada à nossa população. 

Segundo Ceccim (2003), conhecer como acontece a inserção dos alunos na rede 

de cuidados e consequentemente algumas questões de ordem pedagógica, na medida 
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em que pressupõe um trabalho de mediação entre teoria e prática a ser realizado por 

docentes das instituições formadoras e também por tutores ou colaboradores — 

trabalhadores das unidades de saúde —, que possam atuar como preceptores desses 

alunos, torna-se essencial se pretende qualificar os profissionais de saúde a partir de 

outra lógica para aturar no SUS.  

Justifica-se ainda o estudo, pelo meu interesse pessoal, em buscar 

aprofundamento em uma área de conhecimento, com a qual me encontro bastante 

implicada, desde minha formação, até minha inserção no mestrado profissional da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. Ao me aproximar das reflexões teórico-

metodológicas da Análise Institucional, despertou em mim dúvidas, mas, sobretudo, 

um desafio, pois percebi a riqueza que os novos conhecimentos poderiam trazer para 

mim, para a enfermagem e para a preceptoria. Ao propor a reflexão e análise das 

práticas dos preceptores e de outros profissionais a partir da ótica da Socioclínica 

Institucional. No momento profissional no qual me encontro, trabalhei com conceitos 

novos e mais profundos de educação, que contribuiriam diretamente para a minha 

prática profissional.  

Com o resultado deste estudo visamos contribuir para ampliar o conhecimento 

sobre a educação que é uma prática comum desenvolvida no cotidiano dos 

profissionais, seja como educação em saúde para os pacientes ou como educação na 

saúde na preceptoria de alunos de diversas categorias de saúde.  

Sua relevância social reside ainda na oferta de uma proposta formativa, 

construída coletivamente, a partir do enfoque da Análise Institucional. 

Para percorrer este caminho, o estudo foi organizado em 7 capítulos. 

O capítulo I introduz o estudo, trazendo as implicações iniciais da pesquisadora 

a partir de suas experiências profissionais, colocando em foco a preceptoria, o seu 

objeto, a problematização do tema e a partir de questionamentos traça o objetivo 

geral, e os objetivos específicos, explicitando a abordagem teórico-metodológica que 

será utilizada no estudo. Finaliza com a justificativa e relevância do estudo.  

O capítulo II faz uma revisão bibliográfica sobre a preceptoria, realiza um 

breve relato da inserção da preceptoria na formação dos profissionais de saúde no 

SUS e apresenta o Programa acadêmico bolsista da SMS de Duque de Caxias . 

Aborda também o referencial teórico metodológico em que o estudo se apoia, 
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ampliando o conhecimento a respeito da socioclínica institucional para análise das 

práticas profissionais. 

O Capítulo III fala sobre o percurso metodológico do estudo, com suas diversas 

etapas. Traz o tipo de pesquisa escolhida, sua abordagem, além do cenário do estudo, 

focalizando o centro de estudos da unidade. Apresenta os instrumentos de coleta de 

dados escolhidos e os procedimentos de análise dos dados. 

No Capítulo IV apresenta a análise dos eixos temáticos que foram construídos a 

partir da análise dos dados a saber: “o ser preceptor; satisfação em receber 

graduandos; as dimensões do exercício do preceptor; prática reflexiva x 

produtivismo; o desenvolvimento dos estágios de acordo com as características dos 

acadêmicos; a institucionalização da preceptoria”. 

O capítulo V coloca em foco os analisadores: “o convite aos preceptores na 

participação da pesquisa e a organização do tempo como fator determinante na 

preceptoria” 

O capítulo VI apresenta o produto deste estudo: “diretrizes para organização da 

preceptoria em uma unidade hospitalar”. 

O capítulo VII faz as Considerações Finais do estudo, verificando o alcance dos 

objetivos, fatos relevantes sobre a preceptoria finalizando com as proposições para 

novos estudos. 
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II- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 - Aproximações do conceito da Preceptoria na Formação em Saúde 

 

Com a criação do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET – 

Saúde, do Ministério da Saúde, a preceptoria foi definida como: 

 
a “função de supervisão por área específica de atuação ou de especialidade 
profissional, dirigida aos profissionais de saúde com curso de graduação e 
mínimo de três anos de experiência em área de atuação, ou título de 
especialista em Saúde da Família, ou em Medicina de Família e Comunidade, 
ou com residência em Medicina de Família e Comunidade credenciada junto 
à Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM, e que exerçam 
atividades no âmbito da estratégia Saúde da Família, devendo o preceptor 
exercer esta função por pelo menos 8 (oito) horas semanais, como parte das 
atividades normais da equipe de Saúde da Família à qual ele seja vinculado”. 
(BRASIL, 2005) 

 

Também para Armitage (1991); Ricer (1998) e Stuart (1985) ensinar a clinicar, 

por meio de instruções formais e com determinados objetivos e metas é uma das 

principais funções do preceptor. Portanto, devem ter o conhecimento e a habilidade 

em desempenhar procedimentos clínicos, para poder transmiti-los aos recém 

graduados, favorecendo a aquisição de habilidades e competências em situações 

clínicas reais, no próprio ambiente de trabalho. É importante lembrar, ainda, que as 

avaliações formais fazem parte também das atribuições da preceptoria.  

Entre as características mais importantes de um bom preceptor estão o 

compromisso com a aprendizagem do aluno, o conhecimento do papel do preceptor 

como um formador e a capacidade de incentivar o aluno em sua aprendizagem 

(RIBEIRO, 2008). 

Na literatura médica, encontram-se diferentes funções para o preceptor, sendo 

essenciais as de orientar, dar suporte, ensinar e compartilhar experiências que 

melhorem a competência clínica e ajudem o graduando e o recém-graduado a se 

adaptar ao exercício da profissão, que, como já dissemos, vive em constante 

mudança. Para que o profissional possa oferecer cuidado de qualidade em saúde, é 

necessária completa adesão a essas mudanças. E cabe ao preceptor criar as condições 

necessárias para que elas sejam implementadas de maneira satisfatória durante o 

processo de formação (ARMITAGE, 1991). 
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Ainda para o autor supracitado, está claro, então, que o preceptor deve ter a 

capacidade de integrar os conceitos e valores da escola e do trabalho, ajudando o 

profissional em formação a desenvolver estratégias factíveis para resolver os 

problemas cotidianos da atenção à saúde.  

Burke (1994) considera que, pela natureza e extensão das relações 

desenvolvidas entre os preceptores e os novos profissionais, o preceptor pode ter, 

além da função de ensinar, as de aconselhar, inspirar e influenciar no 

desenvolvimento dos menos experientes.  

Muitas vezes, os preceptores servem de modelo para o desenvolvimento e 

crescimento pessoal dos recém-graduados e, ainda, auxiliam na formação ética dos 

novos profissionais durante determinado período de tempo. (TRINDADE, 2000).  

O preceptor tem importância fundamental no período de transição em que o 

aluno passa da teoria à aplicação de conhecimentos adquiridos e, principalmente, na 

vivência de conhecimentos e saberes próprios do exercício da profissão. Ele viabiliza 

a introdução do futuro profissional no exercício profissional em toda a sua 

complexidade e deve compreender que sua relação com o aluno é tão importante 

quanto sua interação com o paciente.  

A aprendizagem não se faz sozinha. Na opinião de Vygotsky “a aprendizagem 

é concebida do exterior do sujeito para o interior e é fruto de suas interações com o 

mundo” (MARTINS, 1997; LEITE 1991).   

Nesse sentido, é importante que o preceptor tenha senso de coesão grupal 

apresentando atributos pessoais que contemplem paciência e tolerância, senso ético, 

autenticidade, comunicação efetiva; que tente administrar suas emoções bem como 

as do grupo e que goste e acredite nos benefícios das atividades grupais (BELLODI, 

2004).   

Tal entendimento sobre os atributos do preceptor possibilita ampliar a 

compreensão do exercício da preceptoria como mediador de um processo de ensino-

aprendizagem a partir da prática. Isso implica dizer que este profissional deva ter 

uma ampla compreensão das especificidades que caracterizam a profissão, das 

transformações do mundo do trabalho e do exercício profissional (WUILLAME, 

2000). 
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Assim sendo, o preceptor tem a função de propiciar situações para que o 

aprendiz possa construir seu conhecimento, agindo como facilitador da aquisição do 

mesmo, estimulando o aprendiz a fazer suas próprias descobertas (PAICE, 2002).  

Por outro lado, a rapidez das transformações em curso e a volatilidade da base 

cognitiva dos perfis profissionais impõem uma formação cada vez mais ampla, 

requerendo a construção de uma sólida base científica, ética e cultural, e o domínio 

de ferramentas de avaliação crítica do conhecimento e das transformações mundiais, 

atributos necessários para um exercício profissional especializado, instável e 

mutante. (BRASIL, 2004-A).    

Adquirir experiência clínica constitui uma parte importante da graduação e da 

pós-graduação, e o preceptor, segundo Bain (1996) e Armitage (1991), tem a função 

de estreitar a distância entre teoria e prática. Os recém-formados chegam ao ambiente 

de trabalho com certa bagagem de conhecimentos e habilidades, mas deles são 

exigidas algumas competências consideradas mínimas, nem sempre já adquiridas no 

processo de formação. O preceptor tem, então, o papel de suporte, para ajudar o novo 

profissional a adquirir prática, até que este tenha maior confiança e segurança em 

suas atividades diárias. (MILLS, 2005; ARMITAGE, 1991, BAIN, 1996, 

OBERMEYER, 2006). 

As relações de trabalho produzem, de modo dialético, não só conflitos, mas 

também consensos; não só reprodução, mas também transformação. Tais afirmações 

justificam a necessidade de uma inserção mais enfática e direta do graduando em 

espaços de trabalho para a construção de um profissional mais sensível à sua 

realidade e consciente de seu compromisso ético com a sociedade. (LIMA, 2005).  

De maneira a alcançar estas proposições, as Diretrizes Curriculares Nacionais- 

DCNs (2001) trouxeram uma nova maneira de entender a formação dos profissionais 

de saúde entendendo que os mesmos devem aprender continuamente, tanto na sua 

formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não apenas transmitindo 

conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre 

os futuros profissionais e os profissionais dos serviços (BRASIL, 2001-A). 

Contudo, de pouco adianta haver diretrizes se os responsáveis pela formação 

dos futuros profissionais não estiverem cientes e conhecedores desses norteadores, 
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bem como determinados a atingi-los. Nesse aspecto, cabe às instituições tomar para 

si a responsabilidade de preparar esses formadores, criando, por meio da gestão, 

políticas que definam formação, avaliação e monitoramento do preceptor, 

possibilitando atender os requisitos das DCN’s. É desejável que o profissional 

imbuído dessa função esteja sensibilizado e qualificado para isto. 

Advertem que a formação de um preceptor deve ser vista como prioridade nas 

instituições de ensino no que se refere tanto a sua atualização profissional quanto a 

suas funções de ensino. 

Na prática, entretanto, observa-se justamente o contrário: os preceptores, assim 

como a grande maioria dos docentes universitários, dominam os saberes 

profissionais, o que é essencial para qualquer tipo de formação, mas não dominam os 

saberes pedagógicos, necessários à organização de ações formativas, tais como os 

diversos processos de ensino-aprendizagem e as diferentes modalidades de avaliação. 

Atuando de maneira intuitiva, reproduzem modelos de formação pelos quais 

passaram quando alunos, confundindo transmissão de informação com ensino 

(MISSAKA e RIBEIRO, 2011).  

O que se observa é que o preceptor não parece ter clareza da importância de seu 

papel na formação dos novos profissionais. Embora o seu papel de facilitador lhe 

pareça claro, na realidade, o preceptor se depara com atribuições que antes não 

faziam parte de seu cotidiano e para as quais não se sente preparado. (CARVALHO, 

2008).  

Ribeiro (2008) citam que uma das mais difíceis atribuições da docência é a 

avaliação por competências, não se podendo esperar que o profissional de saúde 

desempenhe esta tarefa sem qualquer treinamento, como vem sendo realizado na 

prática.  

Nesse contexto, Missaka e Ribeiro (2011) discutem a necessidade de processos 

formativos para os preceptores, processos não fragmentados e que contribuam para 

uma reflexão consistente sobre o modelo de atenção à saúde. 

A educação dos profissionais de saúde – em todos os seus níveis, desde a 

graduação até a pós-graduação - situa-se na confluência das transformações 

marcantes no campo da saúde com aquelas resultantes da reestruturação do ensino 

superior. (RIBEIRO, 2012).  
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Tal contexto remete aos sérios problemas vividos por esses trabalhadores no 

que se refere às políticas de pessoal, às condições de precarização vividas no 

ambiente de trabalho e a pouca oportunidade para uma formação pedagógica e para a 

educação permanente, que se traduziria em um exercício cotidiano de problematizar 

nos coletivos do trabalho questões e necessidades de natureza pedagógica referidas a 

esse trabalho. (JESUS, 2012). 

Entendendo-se a preceptoria, como uma ação voltada ao ensino em situações 

clínicas reais no próprio ambiente de trabalho, destaca-se a preceptoria como 

processo capaz de favorecer práticas reflexivas e de gestão coletiva do trabalho 

alinhada à educação permanente.  

A educação permanente, como reflexão no trabalho para o trabalho, tensiona as 

práticas de saúde concebidas apenas em sua dimensão técnica, favorecendo a análise 

mais integrada dos problemas que afetam pacientes, equipes e profissionais de saúde. 

A formação de profissionais reflexivos é um componente essencial para a 

implementação da educação permanente, prática que, por sua vez, potencializa a 

capacidade reflexiva e de gestão do trabalho coletivo das equipes profissionais. Os 

preceptores têm um papel determinante na construção desse processo formativo que 

desejamos que possam prevalecer nos serviços de saúde. Por outro lado, ao fazê-lo, 

fortalecem as instituições formadoras em seu compromisso social de construção de 

práticas de saúde comprometidas com a qualidade e o exercício da cidadania 

(RIBEIRO, 2012). 

As práticas de preceptoria podem ser pensadas, resgatando seu potencial de 

formar profissionais reflexivos, capazes de arguir a pertinência das práticas 

consolidadas, inconformados com a cegueira das rotinas impensadas, fortemente 

vinculados ao compromisso ético de se indagarem se estão fazendo, como equipe e 

individualmente, o que de melhor pode ser feito por seus pacientes.  

Para tanto, além do apoio institucional, é preciso pensar em uma estratégia 

educacional que favoreça uma perspectiva emancipadora, que contenha reflexão 

crítica sobre os processos de trabalho, condição fundamental para ampliar “as 

dimensões realizadoras do trabalho em saúde”. Os autores defendem o 

desenvolvimento de cursos de formação pedagógica com o objetivo de proporcionar 

a apropriação do campo da educação em saúde, de modo a ampliar o olhar dos 
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preceptores para questões sobre educação, trabalho e saúde. (MISSAKA E 

RIBEIRO, 2012). 

A formação de profissionais reflexivos é um componente essencial para a 

implementação da educação permanente, prática que, por sua vez, potencializa a 

capacidade reflexiva e de gestão do trabalho coletivo das equipes profissionais. 

(SCHON, 2000).   

Há hoje uma grande preocupação em relação à preceptoria. Percebe-se, em 

todos os lugares, uma necessidade de capacitação dos profissionais que exercerão 

essa atividade. Em várias universidades em todo o Brasil existe um movimento em 

favor da capacitação de preceptores. (AL-RUBAISH, ET  AL, 2010) 

Missaka e Ribeiro (2011) refere que o preceptor é fundamental na implantação 

de qualquer projeto curricular inovador, e, sem a devida capacitação e participação 

desse profissional, a eficácia do projeto provavelmente não será alcançada. 

Para o seu exercício é necessário que o profissional tenha conhecimentos dos 

quatro pilares (saberes) da educação: o saber – conhecer, o saber – fazer, o saber – 

ser e o saber – conviver, já que o preceptor atua como exemplo de conduta técnica e 

ética. É preciso que ele admita não ser o “dono” de todos os saberes e que esteja 

disposto a partilhar o processo de aprendizado com os aprendizes. (VELMAHOS ET 

AL, 2004) 

Para o exercício, por exemplo, da preceptoria em residência médica não é 

exigido que o preceptor exercesse a carreira docente formal e não há uma definição 

dos requisitos necessários nem avaliação desses atributos. Muito é exigido do 

preceptor: conhecimento, sensibilidade, bom-senso, criatividade, capacidade de 

improvisação e compreensão da dinâmica ensino-aprendizagem. (RIBEIRO, 2011)  

Porém, não existe por parte da CNRM, nenhum programa para qualificação, 

capacitação, formação pedagógica e didática, nem remuneração para estes 

profissionais, como se para ser preceptor bastasse ser apenas um “bom médico”. 

(NUNES, 2004) 

De acordo com o Ministério da Educação (2012), para efeitos de atuação na 

residência, o preceptor é o profissional vinculado à instituição formadora ou 

executora, com formação mínima de especialista. Sua função caracteriza-se por 
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supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes nos serviços de 

saúde onde se desenvolve o programa. 

Diferentemente do tutor e do docente, o preceptor deverá, necessariamente, ser 

da mesma área profissional do residente sob sua supervisão, estando presente no 

cenário de prática. Entretanto, o profissional que faz a supervisão do preceptor de 

mesma área profissional não se aplica a programas, áreas de concentração ou 

estágios voltados às atividades que podem ser desempenhadas por quaisquer 

profissionais da saúde habilitados na área de atuação específica, como por exemplo: 

gestão, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, ambiental ou sanitária, entre 

outras. O vínculo empregatício dos preceptores é definido pela instituição ao qual 

estão vinculados. 

Estabeleceu-se de acordo com a Resolução da Comissão Nacional de 

Residência Médica Multiprofissional em Saúde – CNRMS nº 2 DE 13.04.2012 no 

Art. 13º que a função de preceptor caracteriza-se por supervisão direta das atividades 

práticas realizadas pelos residentes nos serviços de saúde onde se desenvolve o 

programa, exercida por profissional vinculado à instituição formadora ou executora, 

com formação mínima de especialista. 

§ 1º O preceptor deverá, necessariamente, ser da mesma área profissional do 

residente sob sua supervisão, estando presente no cenário de prática. 

§ 2º A supervisão de preceptor de mesma área profissional, mencionada no 

parágrafo 1º, não se aplica a programas, áreas de concentração ou estágios voltados 

às atividades que podem ser desempenhadas por quaisquer profissionais da saúde 

habilitados na área de atuação específica, como por exemplo: gestão, saúde do 

trabalhador, vigilância epidemiológica, ambiental ou sanitária, entre outras. 

Art. 14º. Ao preceptor compete: 

I - exercer a função de orientador de referência para o (s) residente (s) no 

desempenho das atividades práticas vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em 

saúde; 

II - orientar e acompanhar, com suporte do (s) tutor (es) o desenvolvimento do plano 

de atividades teórico-práticas e práticas do residente, devendo observar as diretrizes 

do PP; 
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III - elaborar, com suporte do (s) tutor (es) e demais preceptores da área de 

concentração, as escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução; 

IV - facilitar a integração do (s) residente (s) com a equipe de saúde, usuários 

(indivíduos, família e grupos), residentes de outros programas, bem como com 

estudantes dos diferentes níveis de formação profissional na saúde que atuam no 

campo de prática; 

V - participar, junto com o (s) residente (s) e demais profissionais envolvidos no 

programa, das atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à 

produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para 

qualificação do SUS; 

VI - identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) residente(s) 

relacionadas ao desenvolvimento de atividades práticas de modo a proporcionar a 

aquisição das competências previstas no PP do programa, encaminhando-as ao (s) 

tutor (es) quando se fizer necessário; 

VIII - participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s) 

residente(s) sob sua supervisão; 

IX - proceder, em conjunto com tutores, a formalização do processo avaliativo do 

residente, com periodicidade máxima bimestral; 

X - participar da avaliação da implementação do PP do programa, contribuindo para 

o seu aprimoramento; 

VI - orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa de residência, 

conforme as regras estabelecidas no Regimento Interno da COREMU, respeitada a 

exigência mínima de titulação de mestre. 

A Resolução SMSDC nº 1.720 de 22 de março de 2011 dispõe sobre as 

atividades de supervisão e preceptoria de estágio no âmbito da Secretaria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil – SMSDC, considerando que o preceptor é o profissional 

que acompanha o estagiário no desempenho das atividades planejadas pela 

supervisão e destaca: 

Art. 3º Compete, especificamente, aos Preceptores: 

a) assessorar o supervisor na elaboração, ordenação e execução do programa teórico-

prático dos estágios da SMSDC; 

b) avaliar, junto com o supervisor, o desempenho dos estagiários; 
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c) participar das reuniões organizadas pelos supervisores e presidentes de Centros de 

Estudos; 

d) zelar pelo cumprimento das ações programáticas implantadas nas Unidades da 

SMSDC, privilegiando os programas práticos de atendimento; 

e) conhecer e cumprir os regulamentos e as normas vigentes estabelecidos pela 

SMSDC, relativos aos estágios. 

Finalizamos com Jesus (2012) ao referir que nesse contexto de transformações 

na formação profissional em saúde e na graduação, a figura do preceptor tem 

especial relevância, uma vez que é função desse profissional promover a articulação 

do conhecimento teórico com a prática na sua área de atuação. 

 

2.2- Breve Relato da Inserção da Preceptoria na Formação dos Profissionais de 

Saúde no SUS 

 

Com o objetivo de realizar uma transformação estrutural na formação 

profissional em saúde no Brasil e superar o modelo hegemônico de formação e 

cuidado na área da saúde, o Ministério da Saúde tem-se esforçado para assumir sua 

responsabilidade na ordenação da formação da força de trabalho do SUS, tanto nos 

programas de educação permanente, como de formação em saúde. Algumas ações 

evidenciam esse processo, tais como: o Programa de Incentivos a Mudanças 

Curriculares nos Cursos de Medicina (Promed); o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) (Brasil, 2007); e o 

Programa de Educação para o Trabalho em Saúde (PET-Saúde) (Brasil, 2005), além 

da instituição de cursos de especialização Lato Senso sobre Preceptoria, o PROADI-

SUS. 

Já em 2001, o Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de 

Educação, homologava as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de 

graduação em medicina, nutrição, enfermagem, entre outros, estimulando as 

mudanças na organização curricular, na integração ensino e serviço, enfatizando a 

necessidade de repensar o processo educativo e as práticas em saúde (BRASIL, 

2001).  
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As DCNs descrevem como competências gerais dos futuros profissionais, a de 

serem capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter 

responsabilidade e compromisso com a educação e o treinamento/estágios das 

futuras gerações de profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 

profissionais e os profissionais dos serviços. A educação permanente cumpre papel 

importante para atingir tal objetivo.   

De acordo com o SEGTES e a DEGES a Política Nacional de Educação 

permanente, tem como missão promover a reorientação da formação profissional, 

tendo como pressuposto a integração ensino-serviço-comunidade com base nos 

princípios da integralidade de atenção e as redes de atenção à saúde. Ainda segundo 

o documento acima, a Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam nos cotidianos das organizações e dos processos 

de trabalho. Sua grande proposta é contribuir para a transformação e qualificação das 

práticas de saúde, para a organização das ações e dos serviços, com os processos 

formativos e com as práticas pedagógicas, na formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores. (BRASIL, 2013) 

A fim de incentivar a reorientação da formação oferecida pelas escolas 

médicas, de enfermagem e de odontologia, os Ministérios da Saúde e da Educação 

publicaram, então, Portarias Interministeriais que marcaram o início de uma nova 

era, destacando-se, entre elas, a criação dos Polos de Educação Permanente em 

Saúde (PEPs) (Brasil, 2004) e o lançamento dos Programas de Incentivo às 

Mudanças Curriculares no Ensino Médico (Promed), em 2002, e o de reorientação 

profissional, o Pró-Saúde, em 2005. (BRASIL, 2005).  

Como uma das estratégias do Pró-Saúde, relacionada mais especificamente ao 

eixo cenário de práticas, a Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.802, de 26 de 

agosto de 20081, instituiu o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET-Saúde), inspirado no Programa de Educação Tutorial (PET), do Ministério da 

Educação, tendo como base legal as Leis nº 11.129/20052 e nº 11.180/20053. O 

PET-Saúde busca incentivar a interação ativa dos estudantes e docentes dos cursos 

de graduação em saúde com os profissionais dos serviços e com a população.  
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O Programa tem como pressuposto a educação pelo trabalhoe disponibiliza 

bolsas para tutores, preceptores (profissionais dos serviços) e estudantes de 

graduação da área da saúde, sendo uma das estratégias do Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o Pró-Saúde, em implementação 

no País desde 2005. 

O objetivo geral do Programa é fomentar a formação de grupos de 

aprendizagem tutorial no âmbito da Estratégia Saúde da Família, caracterizando-se 

como um instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem 

como de iniciação ao trabalho e vivências dirigidos aos estudantes dos cursos de 

graduação na área da saúde, de acordo com as necessidades do SUS, tendo em 

perspectiva a inserção das necessidades dos serviços como fonte de produção de 

conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino. 

O PROADI-SUS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 

Sistema Único de Saúde, possibilita que as entidades de saúde de referência 

assistencial participem do desenvolvimento do SUS e visa qualificar profissionais e 

gestores de hospitais públicos de todo o país para o atendimento de qualidade a 

população. 

Atualmente, são 114 projetos em execução em seis hospitais de excelência 

(Albert Einstein, Sírio Libanês, Hospital do Coração - HCOR, Oswaldo Cruz, 

Moinhos de Vento e Samaritano). Estes projetos estão ligados a diversas áreas do 

SUS, desde a Atenção Primária até a Alta Complexidade e contemplam ainda a 

qualificação e o aprimoramento da gestão, inovação cientifica e tecnológica, a 

capacitação dos profissionais e de trabalhadores do SUS. 

Dentre eles temos o curso de Educação na Saúde para Preceptores do SUS, 

voltado à capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que são 

executados pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. O curso foi definido a 

partir de necessidades identificadas pelos gestores do SUS de 70 regiões de saúde, 

que incluem, por exemplo, as cidades de Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), 

Campinas, Sorocaba e Grande ABC (SP), Governador Valadares (MG), Belém (PA), 

Manaus (AM) e Juazeiro (BA). (BRASIL, 2014) 

O curso de educação para preceptores – tutores nas residências médicas – visa 

contribuir para a melhoria da atenção à saúde do SUS, por meio da capacitação de 

profissionais médicos que atuam como preceptores em cenários reais de cuidado à 
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saúde, favorecendo a articulação ensino-trabalho e a utilização da abordagem 

construtivista na educação de adultos.  

Fazem parte do cronograma dos cursos o fortalecimento da Atenção Básica, 

boas práticas de atenção, elaboração de diretrizes e estruturação da preceptoria, 

implantação de programa de residência e de programa de educação permanente. A 

ideia é qualificar a atenção primária e atenção especializada ambulatorial, além da 

hospitalar, com o desenvolvimento e aplicação de ferramentas e dispositivos de 

gestão da clínica nos serviços do SUS, gerando conhecimento, tecnologias e 

inovação a saúde, além da atualização de profissionais. 

Para implementar novas políticas de educação na saúde, é necessária a 

integração estreita entre os serviços de saúde e a academia, de acordo com o Artigo 

nº 200, inciso III, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que a formação de 

recursos humanos para a saúde é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Acrescenta-se aqui a questão do envolvimento dos profissionais do SUS com 

atividades de supervisão/orientação de estudantes de graduação da área da saúde. 

Esse envolvimento – que vem sendo nomeado como preceptoria – exige o acréscimo 

de uma formação/cultura pedagógica para além das funções técnicas que lhe são 

atribuídas. 

 

2.3 - A Preceptoria E o Programa Acadêmico Bolsista e de Residência Médica 

da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias 

  

Essa ação surgiu inicialmente no antigo Estado da Guanabara. O programa 

Acadêmico Bolsista do município do Rio de Janeiro foi criado pela extinta SUSEME 

- Superintendência de Serviços Médico do Governo do Estado. Com a fusão entre os 

estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1975, foi criada a Prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro, passando para a administração municipal os Centros Municipais 

de Saúde e alguns hospitais da cidade. 

O programa Acadêmico Bolsista das unidades administradas pela nova 

Prefeitura foi mantido pela SMS até os dias atuais. De acordo com as informações 

fornecidas por ex-bolsistas da SUSEME, o programa Acadêmico Bolsista foi criado, 

inicialmente, apenas para os estudantes de medicina na área de emergência.  
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Entre 1976 a 2013, a Secretaria Municipal de Saúde foi ampliando o programa 

para outras áreas específicas e não específicas da área saúde: enfermagem, farmácia, 

fisioterapia, fonoaudiologia, educação física, saúde coletiva, odontologia, terapia 

ocupacional, psicologia, nutrição, serviço social, medicina veterinária, comunicação 

social e administração.  

O estágio Acadêmico Bolsista é concedido apenas para os estudantes de 

Instituições de Ensino conveniadas com a SMS. No ano de 2013, a SMS obteve 

4.959 estudantes inscritos no Processo Seletivo para Acadêmico Bolsista (Média 

7,21 por vaga) e regidas pelas Resoluções SMSDC Nº 1.418 DE 14 DE JANEIRO 

DE 2009, regulamenta os estágios de estudantes no âmbito da Secretaria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro e Nº 1.720 DE 22 DE 

MARÇO DE 2011, dispõe sobre as atividades de supervisão e preceptoria de estágio 

no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e defesa Civil. 

No município de Duque de Caxias, o programa acadêmico bolsista foi criado 

em 2011, em parceria com o governo federal e é oferecido nas áreas de Enfermagem, 

medicina, serviço social, nutrição e farmácia, na unidade hospitalar do município e 

nas unidades do PSF. 

O Programa é regido pela Portaria n 025/SMS/2009, de 23 de julho de 2009, 

que dispõe sobre estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior, 

técnico e médio no âmbito das Unidades da Rede de Saúde Municipal, porém não há 

parágrafo específico que aborde a preceptoria durante o estágio. 

A duração do estágio é de 6 meses com carga horária semanal de 24h, que pode 

ser realizado de domingo a domingo em quatro dias de 6h, ou dois dias de 6h, no 

período da manhã ou tarde, com entrega de estudo de caso, para complementar a 

carga horária.  

Estes acadêmicos são acompanhados pelos profissionais do setor que atuam 

como preceptores (grifos nossos), acompanhando os alunos nas atividades 

desenvolvidas. Não há nenhum treinamento específico para estes profissionais 

relacionados à preceptoria. Os coordenadores de cada setor recebem um ofício ao 

início do estágio, informando o período que os alunos vão permanecer em cada setor. 

Não há vinculação do acadêmico bolsista com o hospital e nem com a instituição 

formadora. 



38 

 

A avaliação dos acadêmicos é feita ao final do estágio pelo preceptor da 

unidade e pelo centro de estudos. Nesta avaliação observamos itens como 

iniciativa/interesse; presteza/cooperação; assiduidade; pontualidade; 

responsabilidade e comprometimento ético, disciplina; desempenho global. Os 

próprios acadêmicos também fazem uma avaliação pessoal e do estágio, enfatizando 

se o programa de estágio foi cumprido de acordo com o planejado, síntese das 

atividades desenvolvidas, se o horário de estágio ou carga horária estabelecida foi 

compatível com as atividades desenvolvidas na faculdade/estabelecimento de ensino, 

grau de satisfação com o desempenho do preceptor, orientação recebida do preceptor, 

relacionamento com o preceptor e funcionários, se as atividades desenvolvidas foram 

compatíveis com o nível de formação e se o Centro de Estudos colaborou com o 

acadêmico durante seu estágio. 

É importante ressaltar que o hospital se encontra em processo de certificação 

como Hospital de Ensino e para isso está em andamento o projeto para 

implementação do Programa de Residência Médica. De acordo com a Portaria 

Interministerial nº 2.400 de 2 de outubro de 2007, artigo 7º, parágrafo IIIa, é 

requisito para tal garantir acompanhamento diário por docente ou preceptor para os 

estudantes de graduação e para os residentes, de acordo com a legislação vigente 

para a avaliação das condições de ensino e da Residência Médica. E descreve ainda 

em seu anexo II na relação de documentos a serem apresentados na certificação a 

relação dos docentes e preceptores de residência médica, por programa, com 

titulação e vínculo institucional; e a descrição do acompanhamento docente nas 

atividades no hospital para estudantes de graduação em medicina e das outras áreas 

da saúde, com relação dos nomes, titulação e carga horária. 

Para atender esta demanda é de suma importância que o Centro de Estudos 

possua um cadastro dos profissionais que exercem e exercerão a função de preceptor, 

assim como a descrição de suas funções e responsabilidades e que esteja preparado 

para capacitar esses profissionais.  

 

2.4 O Centro de Estudos do Hospital como unidade de ensino aprendizagem 
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O centro de estudos do hospital confirma sua vocação para o processo ensino 

aprendizado na relação teórica-prática a partir de seus objetivos a saber: 

•Auxiliar no alcance de elevados padrões de qualidade na assistência, prestada aos 

usuários de seus serviços. 

• Atuar de forma intersetorial, a fim de capacitar o RH, de toda Unidade, para o 

desempenho desejado de suas atividades. 

•Promover o desenvolvimento profissional dos funcionários pela ampliação do 

conhecimento técnico e científico. 

•Preparar o profissional de saúde para assumir adequadamente suas funções de 

assistência, ensino, pesquisa e administração. 

• Incentivar e estimular os diversos setores da Unidade a elaborar programas de 

capacitação e desenvolvimento técnico e científico. 

• Coordenar e organizar as atividades de estágio do hospital; 

• Prestar serviços de consultoria e assessoria à Direção da unidade; 

• Auxiliar a elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); 

• Auxiliar a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

Traz como atribuições dos Profissionais da Educação Permanente e Centro de 

Estudos: 

• Programar e organizar cursos de interesse geral aos servidores de todas as áreas; 

• Programar e organizar cursos de interesse setorial; 

• Elaborar programas de capacitação individual do servidor conforme a necessidade 

detectada pela unidade ou pelo servidor; 

• Orientar, acompanhar, instruir, capacitar o pessoal admitido; 

• Elaborar e conduzir programas de capacitação específica para enfermeiros, técnicos 

e auxiliares de enfermagem; 

• Promover capacitação específica do servidor transferido para outro local de 

trabalho. 

• Participar da avaliação de estagiários; 

• Programar e encaminhar a realização de encontros, fóruns, congressos e jornadas de 

enfermagem; 

• Elaborar cronogramas e organizar a realização de palestras e grupos de estudos 

sobre assuntos de interesse na Saúde; 
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• Incentivar a realização dos trabalhos de pesquisa e acompanhar o seu 

desenvolvimento; 

• Executar a confecção material didático; 

• Participar das reuniões convocadas pela Coordenação ou direção; 

• Realizar treinamento em serviço; 

•Realizar supervisão nos setores para checar a escala dos estagiários, bem como 

cumprimento das regras, por parte do acadêmico; 

• Controlar entrada e saída, através da lista de frequência dos Acadêmicos e 

Estagiários. 

O Centro de Estudos é composto por 2 departamentos: um de pesquisa e outro 

de ensino.  

O Departamento de Pesquisa é voltado para a orientação e promoção de 

pesquisas científicas dentro do HMMRC, estimulando e dando auxílio aos 

profissionais na produção do conhecimento. 

O Departamento de Ensino, residências e estágios é responsável pela 

representação junto aos conselhos profissionais dos acadêmicos da Unidade, Gestão 

do Programa de Residência (em construção), Gestão dos Simpósios Teórico-Práticos 

para profissionais de saúde; Gestão dos Programas de Estágios Curriculares e 

extracurriculares; Gestão de Convênios Acadêmicos; Gestão de Visitas Técnicas e 

outras modalidades de ensino. 

Para ingresso dos alunos na unidade, faz-se necessária a celebração de 

convênio entre a Instituição de Ensino e a Secretaria Municipal de Saúde de Duque 

de Caxias. O período de início e término do estágio e a carga horária mínima exigida 

serão pré-estabelecidos pela Faculdade de origem em consonância com o termo de 

compromisso elaborado e assinado na SMSDC. 

Existem quatro modalidades de ingresso dos estudantes no hospital; A primeira 

delas é nas modalidades do Estágio Curricular, que é um instrumento fundamental 

aos alunos de nível médio e superior, para aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos na academia. Atualmente recebemos alunos das seguintes universidades: 

UCB, UNIGRANRIO e UNISUAM: Cursos de Enfermagem, medicina, farmácia e 

nutrição. Cursos de Nível Médio: COCA, CEPCOM, Cultural e ELO: cursos de 

enfermagem e radiologia. As atividades acontecem nas seguintes áreas: • 
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Ginecologia e Obstetrícia; Emergência; Clínica médica e cirúrgica; Clínica Médica; 

CTI; Gerência; Radiologia; Nutrição; Farmácia; Centro Cirúrgico.  

A segunda modalidade é por meio do Estágio extracurricular (Acadêmico 

Bolsista). O estágio extracurricular é um instrumento fundamental aos alunos de 

nível médio e superior, que proporciona aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos na academia. As atividades acontecem de forma supervisionada com 

alunos de nível médio e superior. Acontecem nas seguintes áreas: Ginecologia e 

Obstetrícia e Emergência. Ao término de cada módulo, o aluno será avaliado pelo 

Supervisor ou Preceptor do estágio, e o Centro de Estudos, através da Secretaria de 

Gestão Acadêmica, enviará as avaliações e frequência à SMSDC. Destaca-se que o 

acadêmico bolsista tem vínculo direto entre a Secretaria Municipal de Saúde e o 

Hospital. Apesar de ser um estudante universitário da área da saúde, a Universidade 

não toma parte do acompanhamento e avaliação deste estudante. 

A terceira modalidade refere-se ao Internato.O Estágio Curricular em Regime 

de Internato é parte integrante do currículo de graduação do Curso de Medicina da 

UNIGRANRIO, desenvolvido em grande parte no HMMRC. Nele o aluno deverá 

receber treinamento prático intensivo, de modo a assumir progressivamente a 

responsabilidade do tratamento de pacientes, sob supervisão docente contínua. O 

treinamento incluirá necessariamente aspectos essenciais nas áreas de: Clínica 

médica; Cirurgia Geral, Clínica médica, Obstetrícia e ginecologia.  

A quarta modalidade são as Visitas Técnicas,que é uma atividade que se 

caracteriza pela observação de procedimentos técnicos, assistenciais e/ou gerenciais 

que não envolvam a manipulação direta de materiais, equipamentos e atendimento ao 

paciente.A Visita Técnica tem por finalidade propiciar ao estudante a oportunidade 

de aprimorar a sua formação profissional e pessoal, além de ampliar o conhecimento 

de mundo despertando no aluno uma maior motivação no que diz respeito à área do 

conhecimento desenvolvido em sala de aulas. As visitas técnicas destinam-se aos 

estagiários de curso técnico e superior que ainda não ingressaram nas atividades de 

campo, com ointuito de fazer o aluno conhecer de maneira bem próxima uma 

unidade hospitalar, seus princípios, diretrizes e funcionamento. (PARACATU, 2011) 

As visitas Técnicas são agendadas diretamente com o Centro de Estudos do 

HMMRC, preferencialmente no período da tarde, de segunda a sexta feira. O 

quantitativo máximo é de 20 alunos por visita, sendo divididos em 02 grupos de 10 
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alunos. A visita é realizada pelo preceptor da Unidade de Ensino junto a Enfermeira 

da Educação Continuada. Poderá ser conferido certificado de Visita Técnica. 

Na gestão de estágios na Unidadeencontramos dificuldades relacionadas à falta 

de diretrizes e estabelecimento de fluxos, o que vem sendo construído e estabelecido. 

Acredita-se que após estabelecimento destas diretrizes estas dificuldades serão 

sanadas ou, ao menos, muito reduzidas. O fato das atividades acadêmicas das 

Instituições de Ensino serem dinâmicas e o quantitativo de alunos inconstante 

repercutem em dificuldades assumidas que perpassam por todo o processo de 

gerenciamento. Conforme apontado anteriormente, é necessário o estabelecimento de 

convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e as Instituições de ensino para 

realização de estágio. No entanto, o fluxo ainda não está definido entre a SMS e o 

Centro de Estudos, fato que dificulta o gerenciamento do processo. 

Encontra-se em fase de elaboração um protocolo de normas e rotinas e um 

regimento interno do Centro de Estudos e da biblioteca, para apresentação à Direção 

Geral e Técnica da unidade. 

A parceria científica desenvolvida com as universidades que possuem 

acadêmicos estagiando nos diversos setores do Hospital se caracteriza como outra 

conquista. Esta parceria contribui para a educação permanente dos profissionais e, 

ainda, para a educação em saúde com pacientes e usuários, por meio da realização de 

salas de espera no pronto atendimento e dos grupos interativos nos setores de 

internação. 

 Para que os alunos realizem seus estágios de maneira produtiva, existe uma 

escala mensal de estágio A escala mensal de estágio é organizada de acordo com os 

rodízios realizados pelos estagiários e com a oferta dos coordenadores de cada setor. 

Esta escala é atualizada mensalmente e utilizada na supervisão de estágio nos setores.  

Torna-se necessário para o bom andamento dos serviços hospitalares e de 

ensino uma supervisão de estágio nos setores, que é realizadadiariamente pela equipe 

do CE onde os acadêmicos se encontram. Esta supervisão tem por objetivo fiscalizar 

o uso de uniforme e identificação, a relação quantitativa aluno/preceptor, a presença 

do preceptor e a distribuição nos setores. Também é uma forma de tentar minimizar 

que alunos voluntários, que não possuem autorização para atuar na unidade, 

geralmente acompanhados por profissionais médicos, realizem atividades práticas. 
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Quando este fato ocorre, o aluno é convidado a se retirar da unidade e o caso é 

levado à direção técnica. 

O processo de trabalho desenvolvido poderá ser mantido, contando com a 

ampliação das atividades já desenvolvidas, como implantação da residência e a 

ampliação do internato, conforme já exposto. 

A organização do fluxo de acadêmicos na unidade, bem como o quantitativo e a 

parceria com cursos e Universidades merece também atenção especial, neste 

momento de adequações. 

 

2.5- A abordagem teórico-prática da Socioclínica Institucional para análise das 

Práticas Profissionais 

 

Devido às diversas contribuições que a Análise Institucional (AI) recebe de 

vários campos do conhecimento, antes de nos determos na socioclínica institucional 

vamos trazer alguns conceitos que a fundamentam. 

A gênese do que se denomina Análise Institucional, diz respeito a uma 

significativa produção teórico-prática, originada nos anos 60 na França, mas cujos 

antecedentes vêm desde os anos 40. O contexto desta produção é, de um lado, a crise 

mais ampla de ordem político-ideológica e científico-intelectual pela qual passava, à 

época, a sociedade francesa, crise na qual se inseria também o questionamento do 

funcionamento interno de várias organizações, e a busca de modos de atuação que 

visassem transformá-las. Trata-se, de acordo com um dos seus principais fundadores, 

René Lourau (1995), de “transformar para conhecer” e não o contrário, como em 

geral propõem as abordagens mais comuns das Ciências Sociais. 

A Análise Institucional surgiu, no Brasil, nos anos 70, quando o país ainda 

vivia sob o regime da ditadura militar. Introduziu-se junto a alguns departamentos e 

grupos de pesquisa de universidades brasileiras e de outras organizações, 

congregando os mais diferentes tipos de profissionais. Inicialmente, os interessados 

na Análise Institucional mantiveram grande contato com os fundadores do 

movimento institucionalista e com outros autores dos centros acadêmicos e 

institucionais franceses (L`ABATTE, 2003). 
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Compreender o sentido mais geral da Análise Institucional significa entrar em 

contato com diversos autores e conceitos originados da sociologia, da filosofia, do 

direito, da antropologia, da ciência política, da pedagogia, da psicologia e da 

psicanálise, bem como de experiências concretas, nas quais tais disciplinas e 

conceitos se articulavam, como é o caso da psicoterapia institucional, da pedagogia 

institucional e da psicossociologia. Essa articulação entre teoria e prática marca 

profundamente a trajetória da Análise Institucional, e é uma condição fundamental 

para o diálogo com a formação em Saúde. 

Historicamente, a AI surgiu como um prolongamento da Terapia Institucional e 

da Pedagogia Institucional; a Socioanálise apareceu imediatamente em seguida e 

designa, na origem, um método de intervenção, totalmente determinado pela teoria 

da Análise Institucional. A Socioanálise surgiu depois como um método de 

intervenção. Essa é a única distinção que parece possível, e é histórica. (LOURAU, 

1993) 

De forma geral, pode- se dizer que a Análise Institucional tem por finalidade 

compreender a realidade social a partir das ações e discursos de seus sujeitos.  

Com relação ao método utilizado consiste num conjunto articulado de 

conceitos, dentre os quais os mais relevantes são os de instituição, transversalidade, 

analisador, encomenda/demandas e o de implicação. Considera-se “análise de papel” 

quando o material empírico se baseia em documentos, observações e entrevistas 

referidas à organização em estudo, e, denomina-se “intervenção”, quando a análise é 

direcionada a um grupo ou organização, devido à existência de questionamentos e 

dificuldades que exigem reflexões coletivas. Quando essa intervenção é 

encomendada a um analista externo, denominamos de socioanálise. (RODRIGUES, 

1993) 

Com relação aos conceitos utilizados na Análise Institucional, um dos mais 

importantes é o de instituição. Neste caso, é importante ter em mente que instituição 

não é um conceito descritivo, não designa coisas passíveis de serem vistas, sólidas e 

concretas, mas constitui-se em uma “...dinâmica contraditória construindo-se na (e 

em) história ou tempo". (LOURAU, 1993, p.11)  

Complementa Lourau (2004, p.76) que: 

Hoje em dia já não é possível conceber as instituições como um estrato, uma 
instância ou um nível de uma formação social determinada. Pelo contrário, é 
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necessário definir a instituição como um “cruzamento de instâncias” 
(econômicas, políticas e ideológicas e desejantes) e afirmar, além do mais, 
empregando a linguagem da análise institucional: se é certo que toda 
instituição é atravessada por todos os “níveis” de uma formação social, a 
instituição deve ser definida necessariamente pela transversalidade. 
 

Para Lourau (1993, p.12) a institucionalização é o devir, a história, o produto 

contraditório do instituinte e do instituído, em luta permanente, em constante 

contradição com as forças de autodissolução. Este autor inspirou-se, para esta 

análise, na dialética hegeliana segundo a qual as tais transformações dos fenômenos 

se dão no sentido de conservar aspectos de um e de outro momento.  

O “instituído” é o que se impõe como uma verdade não produzida. 

Corresponde à ideia de universalidade e é, como tal, aparentemente abstraída da 

concretude material. O “instituinte” corresponde ao momento hegeliano da 

particularidade. É a primeira negação ou negação simples; a relação humana 

obstaculizando o "paraíso" essência da universalidade. Prestem atenção: o particular 

não se opõe simplesmente ao universal (isso x aquilo); o particular nega o universal 

(Lourau, 1993, p.90). Ou seja, o acontecimento que não cessa de alterar e até de 

negar o que está formalizado, que é a particularidade. O terceiro momento, o da 

singularidade, resultado da conexão entre os momentos anteriores, é, podemos dizer, 

um produto transformado dessa primeira contradição, que tensiona o cotidiano das 

práticas dos sujeitos, produzindo algo que não se constitui num caráter meramente 

reprodutor e repetitivo, mas, ao contrário, aponta para certa atualização, um ‘vir a 

ser’ em contínua transformação. Trata-se do terceiro momento, chamado de 

“institucionalização” (Lourau, 1995, p.10). Ou seja, não estamos lidando com recorte 

fotográfico estático, parado, mas com movimento. Não existe, face a face, dois 

guerreiros, o Instituído e o Instituinte, parados, prontos a "atacar". Tudo é 

movimento. Dialeticamente, a contradição produz movimento e este produz história. 

(LOURAU, 1993, p. 90) 

A institucionalização se dá quando o trabalho de decodificação, de colocação 

em crise do instituído pelo instituinte, acaba. O instituinte, então, se torna um 

instituído, num movimento dialético: por um lado ele muda o instituído velho, 

transformando as relações de poder; de outro lado, ele perde sua força 

transformadora, gerando relações de poder mais naturalizadas, singularizando a 

instituição. (MOURÃO, 2006) 
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Para a pesquisa em questão consideramos a Preceptoria que está sendo 

desenvolvida na unidade hospitalar por diversos profissionais de saúde, como uma 

instituição a ser analisada. Essa Instituição está em constante movimento, sendo o 

Instituído o que está definido como preceptoria e o Instituinte as diversas formas 

como a preceptoria discute com o que está posto. A institucionalização é o momento 

em que a preceptoria se transforma dentro daquela unidade, seja criando uma nova 

instituição, seja transformando uma instituição já existente.   

Com a introdução do conceito de na análise institucional, os institucionalistas 

negam a neutralidade científica nas suas intervenções colocando coletivamente em 

análise os seus pertencimentos, engajamentos e recusas diante das situações de crise. 

O analista deve implicar-se, falar dos seus problemas, dos seus desejos, 

ultrapassando as ilusões positivistas e elucidando a relação do investigador com a sua 

produção, com o seu objeto de investigação, a sua relação com o saber, o ter e o 

poder. (LAPASSADE, 1979) 

Barbier (1985, P. 108) estabelece três dimensões de abordagem do conceito de 

implicação: o nível psicoafetivo, o histórico-existencial e o estrutural-profissional. 

Para esse autor, implicação se define como:  

 

“O engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis 
científica, em função de sua história familiar e libidinal, de suas posições 
passadas e atuais nas relações de produção e de classe, e de seu projeto sócio-
político em ato, de tal modo que o investimento que resulte inevitavelmente 
de tudo isso seja parte integrante e dinâmica de toda atividade de 
conhecimento”.  
 

A implicação psicoafetiva ocorre na dimensão individual, quando fazemos a 

escolha do objeto de investigação.  

A implicação histórico-existencial refere-se ao pesquisador enquanto sujeito 

social, dependente de hábitos adquiridos e de esquemas de pensamentos. As 

dimensões de implicação psicoafetiva e histórico existencial estão articuladas, pois o 

pesquisador engaja-se no contexto de sua pesquisa e no projeto dos grupos aos quais 

pertence.  

Nessa dimensão da implicação, considera-se o “ethos” e o “habitus” da classe 

social de origem do pesquisador, explicando ser pouco provável aos cientistas de 

classes sociais diferentes verem um mesmo problema sob perspectivas iguais. Assim 
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pode-se encontrar nesta implicação a noção de práxis e de projeto (BARBIER, 

1985).  

O autor supracitado define a implicação estrutural-profissional como a procura 

dos elementos que têm sentido como referência no trabalho social do pesquisador e 

ao seu enraizamento socioeconômico na sociedade contemporânea.  

Afirma que a atividade profissional é pautada num papel a ser desempenhado 

na instituição onde o indivíduo emprega sua força de trabalho. Tal papel é traçado 

por elementos e aspectos da profissão e também segundo a posição que a instituição 

ocupa no campo das relações do mercado de trabalho.  

As dimensões psicoafetiva e histórico-existencial transpassam o nível estrutural 

profissional.  

Lourau(1975) distingue cinco áreas onde se manifesta a implicação do 

pesquisador: em relação a seu objeto de pesquisa/intervenção, à instituição de 

pesquisa, começando pela equipe de pesquisa/intervenção, à encomenda e nas 

demandas sociais, à epistemologia de seu campo disciplinar e, enfim, na escrita ou 

outro meio que sirva para a exposição da pesquisa.  

Hess&Savoye (1993) propõe, para cada uma dessas áreas, o exame das 

dimensões organizacionais e materiais, libidinais e afetivas e ideológica e política 

neles compreendidos, como forma de evitar uma aplicação mecânica da análise das 

implicações  

A análise das implicações tem como propósito final a desnaturalização da 

verdade moral das nossas instituições, em prol de um aumento do índice de 

transversalidade de sujeitos e grupos (MOURÃO, 2006).  

A transversalidade é uma dimensão que pretende superar os dois impasses, o de 

uma pura verticalidade e o de uma simples horizontalidade; ela tende a se realizar 

quando uma comunicação máxima se efetua entre os diferentes níveis e, sobretudo 

nos diferentes sentidos. É o próprio objeto da busca de um grupo sujeito. 

(GUATTARI, 1987, p. 96) 

A implicação como elemento sempre presente nas ações conscientes ou 

inconscientes dos sujeitos devem ser sempre analisadas individual ou coletivamente 

como estratégia de elucidação das condições dialéticas em que vivemos. (MOURÃO, 

2006). 
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Outro conceito fundamental da análise institucional é o de analisador que 

segundo Lourau (1996) é o instrumento por meio do qual emerge a análise. Ou seja, 

analisador é um dispositivo que, uma vez vislumbrado, possibilita uma análise, um 

pensar sobre a instituição da qual ele surge. Segundo Monceau (2013, p.98) “É 

analisador tudo aquilo que apoia a análise das dinâmicas institucionais, independente 

da modalidade de trabalho socioclínico”.  

Monceau (2013) estabeleceu quatro modalidades da abordagem socioclínica 

institucional: intervenção socioanalítica, análise institucional das práticas 

profissionais, pesquisa-ação e investigação socioanalítica. 

Tanto o conceito de analisador como as premissas da abordagem o da 

socioclínica institucional de Gilles Monceau, serão motivos de maior 

aprofundamento na metodologia e discussão deste estudo, de maneira a que os 

mesmos sejam mais bem compreendidos a partir da contextualização na pesquisa. 

Segundo Guillier (2003, p.51- 52) a questão da profissionalização das 

ocupações na França conduzia à “uma renovação das problemáticas de formação em 

torno dos dispositivos de análise (...)”, e que pode ocorrer tanto no interior de 

instituições como no “quadro de formação continuada ou de um professor 

universitário, a partir de demandas individualizadas”. Essa modalidade de 

intervenção foi denominada ‘análise institucional das práticas profissionais’, cujos 

resultados de suas pesquisas influenciam no desenho metodológico deste estudo.   
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III- PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO  

 

3.1 Tipo de Estudo 

 

Este é um estudo qualitativo, com desenho socioclínico institucional, na 

perspectiva da análise das práticas profissionais. 

Para Minayo (2007, p.21) a pesquisa qualitativa, 

“responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem se reduzidos à 
operacionalização de variáveis”. 
 

 

Definir um desenho de pesquisa nos estudos que utilizam o referencial da 

Análise institucional é um impasse, pois o que se privilegia nessa ação é a relação 

entre o pesquisador e o ato de pesquisar. Pezzato, 2012, p.392, ao debater entre as 

opções metodológicas da pesquisa-ação e/ou pesquisa intervenção afirma que: 
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(...) Entendemos que ambas são modos de abordagem da micropolítica 
presente no cotidiano dos serviços de saúde e que o debate em torno da 
necessidade de demarcar, ou não, os espaços/territórios de cada uma delas 
encontra-se aberto. Cabe ao pesquisador interessado em tais abordagens 
capturar o que está em consonância com os propósitos da investigação que 
pretende produzir. 

 

Nesse sentido a abordagem socioclínica institucional segundo Monceau (2003), 

são intervenções que envolvem atividades de análise de grupo, acompanhamento das 

práticas profissionais e atividades de pesquisa. Estes estudos iniciados, sobretudo, no 

campo da educação e posteriormente estendido para a esfera da assistência social e 

da saúde, levam em conta a dinâmica institucional em análises localizadas.  

As oito características da abordagem socioclínica institucional referidas por 

(Monceau, 2013, p.93) que foram observadas na realização dessa intervenção são: 

• A análise da encomenda e das demandas; 
• A participação dos sujeitos no dispositivo; 
• O trabalho dos analisadores; 
• A análise das transformações que ocorrem na medida em que o trabalho avança; 
• A aplicação de modalidades de restituição; 
• O trabalho das implicações primárias e secundárias; 
• A atenção aos contextos e às interferências institucionais; 
• A intenção da produção de conhecimentos, para realizar a análise.  

 
A aplicação dessas características está mais bem detalhada nos resultados do 

estudo. 
 

3.2 Cenário do Estudo 

 

O estudo foi realizado em uma instituição pública de saúde, localizada no 

Município de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro, no período de setembro 

de 2013 à março de 2015, sendo um hospital municipal, de médio porte e que presta 

atendimento a diversas especialidades de saúde. 

Este hospital foi inaugurado no ano de 2008, e tem uma emergência 24h, além 

de cirurgião geral, cirurgião vascular, clínica médica, CTI adulto, curativos 

referenciados, maternidade, médico socorrista, ortopedia, pequenas cirurgias, 

psiquiatria, urologia e UTI neonatal. A demanda de pacientes é espontânea, o que faz 

com que haja um elevado número de atendimentos diários aos moradores do 
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município e adjacências. O hospital é referência em atendimento ambulatorial de 

cirurgia vascular, cirurgia urológica, cirurgia plástica e pós-operatório ortopédico, 

que atendem a população também de Belford Roxo e São João de Meriti.  

Pela sua diversidade de setores oferece grande oportunidade de ensino e 

apresenta como característica marcante a presença de acadêmicos de diversas 

categorias profissionais de nível superior e de nível médio, aí realizando seus 

estágios curriculares, atividades estas iniciadas no ano de 2010. A partir de 2011 

passou a oferecer também estágio extracurricular na modalidade acadêmico bolsista 

nas categorias de medicina, enfermagem, serviço social, farmácia, nutrição, 

radiologia e técnico de enfermagem. Estes alunos eram acompanhados pelos 

profissionais da categoria correspondente que estivessem no setor nos mesmos dias 

dos estagiários, que atuavam como preceptores, não havendo nenhum tipo de seleção 

desses profissionais. 

As ações educativas da unidade são gerenciadas pelo centro de estudos e as 

atividades de estágio são desenvolvidas com supervisão dos professores dos cursos 

técnicos e das universidades conveniadas com a Secretaria Municipal de Saúde, em 

parceria com um funcionário do Centro de Estudos da unidade. Esta característica 

promove um ambiente propício para discussões relativas à educação, uma vez que a 

circulação da academia no interior da instituição fortalece a necessidade constante de 

capacitação do profissional para estabelecimento de diálogo com o aluno. A unidade 

passou a receber alunos no ano de 2010. 

 

3.3- Cenário do estudo: O Centro de Estudos do Hospital  

 

O Centro de Estudos do hospital, cenário onde se desenvolveu a pesquisa, foi 

reconhecido pela portaria nº 028/2009 da Secretaria Municipal de Saúde que institui 

o Estatuto do Centro de Estudos dos Órgãos e Unidades da SMS. É coordenado por 

uma enfermeira e foi criado em 2009, quando o hospital passou a receber 

acadêmicos, porém não há nenhuma normatização que estabeleça seu funcionamento 

por acordo entra a SMSDC e as Unidades Formadoras. É uma Unidade de 

Aprendizagem do hospital com o objetivo de planejar, desenvolver e avaliar os 

resultados de atividades técnico-científicas de ensino e pesquisa, visando à criação e 
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gestão do conhecimento em saúde do adulto e idoso e a melhor qualificação dos 

colaboradores internos do hospital. Busca também, gerenciar os estágios acadêmicos 

que acontecem na unidade. Pautado pelos seguintes valores: Ética; Competência; 

Organização; Visibilidade; Comprometimento; Humanização e Compromisso. 

Ao elaborar este estudo o hospital contava com um quantitativo estimado de 411 

internos de medicina, 80 acadêmicos de enfermagem da Universidade Castelo 

Branco (UCB) e 200 acadêmicos de enfermagem da UNISUAM, além de estagiários 

de farmácia, nutrição e radiologia, totalizando aproximadamente 700 estagiários na 

unidade (estimativa de março a julho/2013).  

3.3- Tecendo o Caminhar entre a Análise Institucional e a Prática de 

Preceptoria Hospitalar 

 

Os sujeitos da pesquisa envolvidos são os profissionais de saúde que atuaram 

como preceptores dos acadêmicos bolsistas na unidade, porque aqueles que realizam 

estágio curricular geralmente são acompanhados pelo professor da universidade, com 

exceção dos estagiários de farmácia, serviço social e nutrição, que devido ao baixo 

quantitativo de acadêmicos por semestre, realizam as atividades acompanhadas pelo 

profissional da unidade.  

Para atingir o objetivo proposto neste estudo realizamos a coleta de dados 

através de entrevista semiestruturada e uma oficina de trabalho com os preceptores 

selecionados do HMMRC. Foi feita uma avaliação na escala dos acadêmicos 

bolsistas e uma visita a cada setor nos quais eles realizaram estágio, para convidar os 

preceptores, porém, devido à alta rotatividade de profissionais, alguns dos 

preceptores não se encontravam mais no hospital. Para efeitos da análise das 

implicações da pesquisadora com a instituição preceptoria foi realizado um diário de 

pesquisa. 

A técnica de diário de pesquisa para Lourau (2004a) seria a narrativa do 

pesquisador em seu contexto histórico-social, um pesquisador implicado com e na 

pesquisa, e que reflete sobre e com sua atividade de diarista. Trata-se de uma técnica 

capaz de restituir, na linguagem escrita, o trabalho de campo, possibilitando 

“produzir um conhecimento sobre a temporalidade da pesquisa”, aproximando o 

leitor da cotidianidade do que foi possível produzir num dado contexto, evitando 
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interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da produção científica (Lourau, 1993, p. 51). 

Nesse sentido, o diário de pesquisa “permite o conhecimento da vivência cotidiana 

de campo não o ’como fazer‘ das normas, mas o ’como foi feito‘ da prática” 

(LOURAU, 1993 p. 77). 

Entendemos que o diário, na perspectiva da Análise Institucional, é uma 

ferramenta de intervenção que tem o potencial de produzir um movimento de 

reflexão da própria prática, na medida em que o ato da escrita do vivido, no âmbito 

individual ou no coletivo, é o momento de reflexão sobre e com o vivido, revelando 

o não dito e pressupondo a não neutralidade do pesquisador no processo de 

pesquisar. 

A entrevista semiestruturada segundo Minayo (2007) pode ser entendida como 

uma conversa com finalidade, sendo realizada de maneira geral, a partir de um 

roteiro de questões, que serão colocadas ao entrevistado, permitindo-se que o 

mesmo, expresse livremente sua opinião.  

Complementa Mattos (2005) que na entrevista semiestruturada o investigador 

tem uma lista de questões ou tópicos para serem preenchidos ou respondidos, como 

se fosse um guia. A entrevista tem relativa flexibilidade. As questões não precisam 

seguir a ordem prevista no guia e poderão ser formuladas novas questões no decorrer 

da entrevista.  

As principais vantagens desse tipo de entrevista são a possibilidade de acesso à 

informação além do que se listou; esclarecer aspectos do próprio método de 

entrevista; promover orientações e hipóteses para o aprofundamento da investigação 

e definição de novas estratégias e outros instrumentos. A desvantagem é que requer 

uma boa preparação por parte do entrevistador e não facilita o trabalho de 

comparação das respostas. Por parte do entrevistado há insegurança em relação ao 

seu anonimato e por causa disto muitas vezes o entrevistado retém informações 

importantes. (TOMAR, 2007) 

A coleta de dados teve início em julho de 2014 com os profissionais de saúde 

contratados ou servidores, que exercem ou exerceram função de preceptor na 

unidade, com os acadêmicos bolsistas nos cursos de medicina, enfermagem, 

farmácia, nutrição e serviço social. Buscamos, no universo dos preceptores do 

hospital, a maior heterogeneidade possível para chegarmos a certa representatividade 

de tipos específicos em nossa seleção. (TOBAR; YALOUR, 2003) 
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A entrevista foi composta por perguntas abertas e fechadas relacionadas ao 

relato dos sujeitos sobre o que é ser preceptor, das atividades desenvolvidas, das 

dificuldades e barreiras encontradas por esses profissionais com relação à preceptoria 

no desenvolver de suas práticas. A coleta foi realizada no próprio local de trabalho 

dos profissionais, tornando evidente aos participantes do estudo, que lhes seria 

assegurado o anonimato e a privacidade resguardando-lhes o direito, inclusive, de 

não responderem ao questionário, se assim o desejarem. Após explicação da pesquisa 

me foi concedido autorização para realizar a entrevista e utilizar os dados através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As entrevistas foram realizadas anteriormente à oficina com os profissionais 

que concordaram em participar da pesquisa, de forma aleatória dentro do universo 

daqueles que atuaram como preceptores. Procurou-se abordar profissionais de 

diferentes categorias. Como existem diversos profissionais contratados, houveram 

algumas perdas de funcionários que atuaram como preceptor, mas foram demitidos 

antes da coleta de dados da pesquisa. 

Os critérios de inclusão dos sujeitos na entrevista e na oficina de trabalho 

selecionavam profissionais que estivessem realizando ou realizaram atividade de 

preceptoria com os acadêmicos bolsistas e os critérios de exclusão abarcavam 

aqueles sujeitos que não desejaram participar da pesquisa ou estiveram ausentes do 

hospital por motivo de férias ou licença. 

A segunda fase da coleta de dados ocorreu com a organização de uma oficina 

de trabalho entre os preceptores e a pesquisadora onde, através da interação dos seus 

participantes, promoveu-se a reflexão sobre a prática desses profissionais e 

estruturou-se recomendações para o aprimoramento do exercício da preceptoria na 

formação profissional nos serviços de saúde. 

Foi confeccionado um convite para a realização da oficina e entregue 

pessoalmente pela pesquisadora aproximadamente um mês antes da data agendada. 

No total foram entregues 12 convites entre as categorias de farmácia, medicina, 

enfermagem, nutrição e serviço social em diferentes plantões. A oficina foi realizada 

no dia 24 de setembro de 2014 na sala de aula da unidade hospitalar onde a pesquisa 

está sendo realizada. 

Para a realização da oficina foi elaborado um roteiro com algumas questões 

previamente elaboradas que iam sendo apresentadas à medida que o trabalho ia se 
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desenvolvendo sobre a prática dos preceptores e de onde emergiram outros 

questionamentos com o decorrer da oficina  

As questões iniciais giravam em torno da compreensão do grupo sobre a 

atividade de preceptoria desenvolvida com os acadêmicos bolsistas na unidade 

hospitalar; descrição dos fatores facilitadores e dificultadores para o exercício da 

preceptoria na unidade; análise da natureza da participação dos profissionais na atividade 

de preceptoria; análise dos participantes sobre as suas implicações, para atuação no 

processo de preceptoria; proposta do que poderia ser introduzido na ação da preceptoria 

da instituição com descrição de como fazê-las; avaliação de como a prática de 

preceptoria pode influenciar na construção do perfil do futuro profissional.  

Tal estratégia pode servir como forma de aproximação, integração e 

envolvimento do pesquisador com os participantes da pesquisa, tendo como princípio 

a participação integral das pessoas no processo educativo e possibilitando a 

construção coletiva de ideias, conceitos, opiniões e propostas para mudanças de 

atitudes, visando ao crescimento individual e grupal. (IERVOLINO, 2001) 

O pensar coletivamente sobre uma temática que faz parte do cotidiano das 

pessoas do grupo facilita a discussão e a observação das controvérsias, 

possibilitando, por meio da interação, a construção de opiniões, a solução de 

problemas e a mudança de comportamentos e atitudes dos integrantes do grupo. 

No que se refere aos limites da coleta de dados em oficinas de trabalho há a 

dificuldade de analisar a informações, pois as questões não são feitas de forma 

padronizada. O pesquisador precisa de habilidades especiais para garantir 

flexibilidade em sua atuação. Os grupos podem variar consideravelmente em suas 

características é difícil reunir os membros de um grupo. Além disso, as discussões 

para serem realizadas abertamente, evidenciando o não-dito institucional, necessitam 

de um ambiente especial, que não seja ameaçador. 

Ciente das Diretrizes e Normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos da Resolução nº466, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

2012), o projeto foi submetido à Plataforma Brasil, protocolado sob nº CAEE 

31282814.1.0000.5243, sendo avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade federal Fluminense - UFF, obtendo 

aprovação no Parecer nº 679.754, em 09/06/2014. 
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Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(APÊNDICE A), sendo esclarecidos dos objetivos do estudo; que a pesquisa não 

traria qualquer tipo de benefício financeiro para o participante; sendo de suma 

importância salientar não houve prejuízo para o entrevistado. 

Somente após a assinatura é que foi realizada a entrevista coletivagravada em 

meio digital para assegurar o registro, que será arquivado por cinco (5) anos e 

descartada após esse período. Os dados coletados serão utilizados apenas para 

pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Respeitando, assim, os aspectos éticos, conforme a Resolução 466/12, a 

pesquisa foi realizada sem a coleta dos nomes dos participantes, nem utilização de 

fotos individuais que possam identificá-los, mantendo suas identidades preservadas.  

Da leitura e releitura dos dados produzidos, emergiram os seguintes eixos 

temáticos que foram objeto de reflexão sobre o papel do preceptor na unidade 

hospitalar e como sua atuação influencia na instituição formação em saúde à luz dos 

conceitos apresentados: 

1. O ser preceptor 

2. Satisfação em receber graduandos 

3. Dimensões do exercício do preceptor: prática reflexiva x 

produtivismo/produtividade 

4. Institucionalização da preceptoria 

5. O desenvolvimento do estágio de acordo com as características dos acadêmicos 

A partir da análise desses dados, a pesquisadora identificou dois analisadores que 

permitiram a instituição preceptoria em saúde falar: Convite aos preceptores na 

participação da pesquisa e o tempo como fator determinante na preceptoria. 

Tanto os eixos quanto os analisadores foram analisados à luz do referencial da 

análise institucional francesa Lourau-lapassadeana, sobretudo a partir dos conceitos 

de instituído, instituinte, institucionalização, implicação e analisador.   
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IV- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da pesquisa aqui descritos foram baseados nas entrevistas 

individuais realizadas com os profissionais de saúde da unidade hospitalar que 

atuaram como preceptores e na realização de uma oficina feita com outros 

preceptores na própria unidade hospitalar em setembro de 2014.  

Foram realizadas 8 entrevistas individuais, no próprio local de trabalho., dos 

quais 4 eram servidores e 4 contratados. Participaram da entrevista 3 enfermeiros, 01 

farmacêutica, 2 assistentes sociais, 01 médica e 01 nutricionista. Dos 8 entrevistados, 

somente uma atua como preceptora em outro local de trabalho que no caso seria em 

uma universidade e uma refere já ter atuado como preceptora, quando trabalhava na 

educação. Verifique estes dados com o quadro.  

Quadro 1- número de participantes do estudo por sexo, idade, tempo de formado, profissão, vínculo 
empregatício, atuação como preceptor, capacitação para a preceptoria e qualificação 
 

Participantes/ 
Qualificação 

Sexo Idade Tempo 
de 
formado 

Profissão Vínculo  Atuou 
como 
preceptor 
 

 
Capacitação 
para a 
preceptoria 

Qualificação 

Participante 1 

Branco 

F 38 14 anos Farmacêutica Servidora Não Não Mestrado 

Participante 2 

Cinza 

M 48 10 anos Assistente 

Social 

Contratado Sim Não Especialização 

Participante 3 

Amarelo 

F 58 13 anos Assistente 

Social 

Contratada Não Sim Especialização 

Participante 4 

Roxo 

F 52 30 anos Nutricionista Servidora Não Não Especialização 

Participante 5 

Vermelho 

F 43 8 anos Enfermeira Contratada SIm Não Especialização 

Participante 6 

Marfim 

F 41 15 anos Médica Servidora Não Não Especialização 

Participante 7 

Preto 

F 40 8 anos Enfermeira Contratada Não Não Especialização 

Participante 8 

Marrom 

M 34 8 anos Enfermeiro Servidor Não Não Especialização 
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Em relação à capacitação recebida, somente uma profissional de serviço social 

referiu ter recebido curso de capacitação em preceptoria, e com relação a já ter 

exercido papel de preceptor apenas dois responderam afirmativamente. Quanto ao 

nível de escolaridade todos os entrevistados possuem especialização e uma 

profissional possui mestrado em farmácia. A idade variou de 34 a 58 anos, com 

tempo de formação de 8 a 30 anos. Quanto ao vínculo empregatício, 4 eram 

servidoras e 4 eram contratadas e constatou-se a maioria de participantes do sexo 

feminino. Estes dados revelam um grupo bastante representativo por ser heterogêneo, 

permitindo opiniões e experiências diversificadas capazes de ampliar os debates   

Compareceram a oficina 3 assistentes sociais, 2 médicos, 1 nutricionista e 2 

enfermeiras.  A enfermeira do Centro de Estudos foi convidada a contribuir, 

filmando a oficina, além da pesquisadora e sua orientadora que coordenou a oficina.  

É importante enfatizar que todos os que estavam presentes, faziam plantão 

naquele dia. A única categoria que não compareceu foi a de farmácia apesar do 

convite feito e entregue em mãos anteriormente e da lembrança feita pessoalmente 

no dia da oficina. Quando relembrados no dia, os farmacêuticos presentes alegaram 

que estavam com muito serviço e que tinha 1 funcionário de férias sobrecarregando-

os. 

A oficina se iniciou com a identificação livre dos participantes em um crachá 

de papel que foi colado na roupa de cada um, onde cada um poderia escrever como 

gosta de ser chamado. Eles então escolheram outra pessoa do grupo que não 

conhecessem bem para se apresentarem, identificando a profissão, o que gostavam de 

fazer, se tinham filhos entre outros. Com aproximadamente 5 minutos as duplas 

foram trocadas. Inicialmente os participantes estavam um pouco tímidos, mas foram 

solícitos no cumprimento da tarefa. Durante as apresentações a pesquisadora ficou de 

fora observando.  

Este processo foi importante para que os sujeitos se sentissem mais à vontade 

uns com os outros, pois alguns não se conheciam e outros somente de vista. Pudemos 

perceber isso com a presença de muitos risos e sorrisos. No fim das apresentações em 

duplas, cada um apresentou o outro da dupla. Durante a minha apresentação 

expliquei mais um pouco do projeto e seus objetivos.  

Ao fim das apresentações a pesquisadora conduziu uma dinâmica de boas-

vindas com o grupo, chamada dinâmica do abraço, quando todos deviam se abraçar, 
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dar um aperto de mão, um beijo no rosto, mudar de lugar e no fim bater palmas de 

acordo com as palavras ditas no texto. Esta dinâmica foi muito importante para a 

aproximação dos participantes e a “quebra da timidez inicial” e consequentemente 

uma fala mais “solta”. Deu-se então início às questões. 

Tratando-se de uma pesquisa socioclínica institucional acreditamos ser 

importante apresentar como foram abordadas as oito características deste método na 

pesquisa realizada. 

Como a encomenda e a demanda, partiram da autora deste estudo, elas 

perpassam todo estudo tornando-se quase um único elemento. A encomenda e a 

demanda podem ser aqui representadas pela elaboração da dissertação de mestrado.  

Monceu (2013, p.96) refere que: 

"para o pesquisador, as demandas não são apenas constitutivas das condições 
iniciais do trabalho, elas são também material necessário para informar 
diretamente os desafios colocados pelas situações. É a análise da encomenda 
e das demandas que sustenta a problematização".  
 

As demandas também foram aparecendo no decorrer do estudo, durante as 

entrevistas e as oficinas quando os participantes puderam falar livremente sobre a 

preceptoria e quais os problemas ligados a mesma, ocorrendo o que nos esclarece 

Monceau (2013), é o momento em que se estabelece uma íntima relação do 

pesquisador com seu objeto de trabalho, influenciando e sendo influenciado por ele. 

 A participação dos sujeitos no estudo foi abordada na metodologia e suas 

falas foram analisadas a partir dos eixos temáticos e dos analisadores. Para Monceau 

(2013), os sujeitos podem assumir diferentes formas de participação de acordo com a 

pesquisa realizada. 

Com relação ao trabalho dos analisadores, refere Monceau (2013) que eles 

geralmente aparecem a partir de um dispositivo, podendo a própria figura do 

pesquisador se constituir neste dispositivo. Entendendo que este estudo teve como 

participantes preceptores e estando todo o grupo bastante implicado com o tema, o 

encontro entre pesquisador e participantes permitiu revelar questões institucionais 

que os instrumentos de coleta de dados não conseguiram revelar, constituindo-se nos 

dois analisadores deste estudo: Convite aos preceptores na participação da 

pesquisa e o tempo como fator determinante na preceptoria . 

A análise das transformações que ocorrem na medida em que o trabalho 

avança, não são de acordo com Monceau (2013), perceptíveis no decorrer do estudo 
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pelos participantes. Mas se partirmos da concepção dialética da realidade onde tudo 

está em constante mudança e transformação, as entrevistas, os debates e as reflexões 

realizadas nas oficinas, introduziram naquele ambiente outras maneiras das pessoas 

se perceberem como preceptores e de repensar a própria preceptoria.  

A restituição da análise preliminar dos dados produzidos foi realizada com os 

participantes da pesquisa. Esta etapa constitui-se em uma oportunidade para 

aprofundar ou para questionar as análises, ou mesmo reconsiderar a orientação do 

próprio dispositivo de trabalho (Monceau, 2013). Restituir o resultado das análises às 

pessoas com quem trabalhamos é uma ideia relativamente recente que, por muito 

tempo, escapou completamente aos pesquisadores. A ação de restituir independe da 

aparente importância do conteúdo da restituição, sendo as vezes mais fácil a análise 

realmente dar a partida, se produzir, mediante a restituição de um acontecimento 

aparentemente banal. (Lourau, 1993) 

Após a análise preliminar dos dados da pesquisa, foi realizada a restituição para 

os participantes da pesquisa. Participaram da restituição 7 profissionais, havendo 

pelo menos um representante de cada categoria. Os demais relataram que não 

poderiam participar devido à falta de tempo para se afastar do setor. Foi feita a 

leitura da análise e as categorias encontradas, abordando algumas falas dos 

participantes. Foi possível ratificar a análise feita a partir da devolução dos 

profissionais, que concordaram com os principais pontos abordados e com as 

categorias descritas e enfatizaram mais uma vez a importância de normatizar as 

ações de preceptoria na unidade e a falta de tempo para realizar as atividades. 

Aproveitou-se para dar liberdade aos profissionais de escolherem as cores que 

os representam nos resultados, fato que os deixou bem satisfeitos, por poderem 

escolher aquela que melhor os representa, de acordo com suas personalidades. Aos 

participantes que não puderam comparecer, a pesquisadora atribui as cores. 

As implicações iniciais da autora foram abordadas na introdução deste estudo. 

Para Monceau (2013, p.100) todo pesquisador ao realizar sua pesquisa está inserido 

em uma instituição revelando sua implicação com o objeto de seu estudo.  

A atenção aos contextos e às interferências institucionais se referem as 

diferentes instituições que atravessam o estudo. Para Monceau (2013) este encontro 

de instituições, que cada indivíduo participante traz em si, produz interferências tanto 
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de conhecimento quanto de transformação da realidade produzindo o que chamamos 

de resultados do estudo.  

4.1 A Análise dos Eixos Temáticos 

 

4.1.1 O Ser Preceptor 

Nesta categoria foram abordadas questões que levantaram dúvidas como, o que 

os profissionais entendiam por preceptoria, qual era a percepção deles, a definição do 

papel de preceptor, quais atividades eles realizam e como deveriam orientar os 

alunos. Quando abordados quanto ao ser preceptor alguns se mostraram um pouco 

confusos quanto essa definição, demonstrando que muitas vezes não se reconheciam 

como tal. 

“É orientar o aluno pra atividade profissional que ele vai ter, mostrar pra 
ele a parte técnica de como se trabalha e do comportamento profissional 
também, na sua postura em relação aos colegas de trabalho e toda a equipe 
de saúde que trabalha aqui, e ensinar ele a trabalhar, a se inserir no 
mercado de trabalho”. Branco 

“Eu acho que ser preceptor é ajudar o acadêmico na visão dele com a 
prática, porque o aluno quando ele chega aqui, ele chega com muita vontade 
de querer saber tudo, aprender tudo, Mexer em tudo, assim ao mesmo tempo 
que ele quer ele tem esse medo né de fazer, de querer fazer e chegam muitos 
alunos que são técnicos de enfermagem, ate esses tem um certo receio e eles 
ficam assim, caramba eu acho que eu não sei nada”. Vermelho 

 “Ai gente o que é ser preceptor/ è tipo uma supervisão, verificar, 
diagnosticar o que ta acontecendo ao redor.” Preto 

“A visão que eu tenho é o profissional que recebe o acadêmico, em internato 
ou até em residência para acompanhar eles nas atividades”. Marrom 

 

Emergiu uma dúvida de uma profissional quanto à diferença de função entre 

preceptor e supervisor. 

“Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual a diferença da supervisão 
para preceptoria? Sabe porque eu estou perguntando isso, porque no serviço 
social, pelo menos aqui no hospital eu ainda não tinha ouvido falar em 
preceptor?” Amarela 

 

É importante deixar claro a diferença de preceptor e supervisor, pois 

percebemos que apesar dos profissionais terem atuado como preceptores eles não se 

reconhecem como tal. 
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Como explicitado no decorrer da pesquisa o conceito de preceptor de acordo 

com artigos publicados em periódicos e na legislação brasileira, é usado para 

designar aquele profissional que não é da academia e que tem importante papel na 

inserção e socialização do recém-graduado no ambiente de trabalho. (MILLS, 2005) 

Esta função cresce em importância atualmente, pois o ambiente de trabalho está 

sempre em mudança e exige que o novo profissional constantemente faça 

adaptações, muitas vezes difíceis, na imagem que tem desse cenário e na bagagem de 

conhecimentos que traz da graduação. Adquirir experiência clínica constitui uma 

parte importante da graduação e da pós-graduação, e o preceptor tem a função de 

estreitar a distância entre teoria e prática. (BAIN, 1996; ARMITAGE, 1991) 

Na literatura médica, encontram-se diferentes funções para o preceptor, sendo 

essenciais as de orientar, dar suporte, ensinar e compartilhar experiências que 

melhorem a competência clínica e ajudem o graduando e o recém-graduado a se 

adaptar ao exercício da profissão, que, como já dissemos, vive em constante 

mudança. Para que o profissional possa oferecer cuidado de qualidade em saúde, é 

necessária completa adesão a essas mudanças. E cabe ao preceptor criar as condições 

necessárias para que elas sejam implementadas de maneira satisfatória durante o 

processo de formação. (ARMITAGE, 1991). 

A principal função do preceptor é ensinar a clinicar, por meio de instruções 

formais e com determinados objetivos e metas. Portanto, entre as suas características 

marcantes devem estar o conhecimento e a habilidade em desempenhar 

procedimentos clínicos. Nesse sentido, o preceptor se preocupa principalmente com a 

competência clínica ou com os aspectos de ensino-aprendizagem do 

desenvolvimento profissional, favorecendo a aquisição de habilidades e 

competências pelos recém-graduados, em situações clínicas reais, no próprio 

ambiente de trabalho. É importante lembrar, ainda, que as avaliações formais fazem 

parte também da preceptoria (ARMITAGE, 1991). 

Na literatura da área da saúde, o supervisor tem o papel de medir e desenvolver 

conhecimentos e habilidades de profissionais em início de carreira em seus próprios 

ambientes clínicos. Tem, portanto, importante função para melhorar o nível de 

qualidade da atuação profissional, o que é bom para o próprio profissional e também 

para o usuário do serviço de saúde. Por isso, alguns autores consideram a supervisão 
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um componente essencial, que marca a boa qualidade do cuidado com a saúde, sendo 

importante para melhorar o serviço ofertado ao paciente (BRASIL, 2007).  

Quando questionados na entrevista quanto às funções e atividades que o 

preceptor exerce eles descreveram atividades compatíveis com as de preceptoria de 

acordo com a literatura, mas relatam que pelo fato de não possuírem uma capacitação 

específica, as realizam de acordo com sua intuição ou pela forma como gostariam 

que no passado seus preceptores tivessem feito com eles. 

As falas vêm de encontro com o exposto pela pesquisadora na introdução da 

pesquisa quando a mesma relata que após o fim da residência, atuava como 

preceptora de acordo com o que tinha vivenciado como residente e como gostaria 

que os seus preceptores tivessem atuado. 

 

“Justamente por a gente não ter curso, eu vou mais ou menos pensando que 
eu gostaria que o preceptor fizesse por mim e lembrando dos bons 
preceptores que eu tive e tentando fazer as mesmas coisas com eles. Então eu 
colocava pra fazer junto comigo o meu serviço, então eles sentavam e depois 
conforme eles já iam aprendendo deixava que eles fizessem sozinhos e depois 
conferia pra ver se tava tudo ok.”Branco 

“Então eles me acompanham todos os procedimentos que eu faço, me 
acompanham, eu dou total liberdade pra eles perguntarem, participarem do 
que está acontecendo com os pacientes, ai a gente discute casos também. Eu 
deixo eles atenderem e fico só observando, dependendo da etapa que eles 
estão e assim eu sempre percebo que essa parte que eu faço com eles e de 
grande e fico observando NE e aí eu peço pra fazer relatórios em cima do 
que ele vivenciou, estudo de caso também, tudo isso.”Amarelo 

“Mostrar o serviço, orientar as atividades, esclarecer dúvidas, mostrar a 
ética no serviço, observar o perfil do bolsista quanto a pontualidade, 
assiduidade e principalmente responsabilidade e apontar como forma de 
construção as deficiências do aluno nesses quisitos” Cinza 

“Antes deu iniciar o estágio eu faço uma revisão do que eles deram na 
teoria.” Vermelho 

“A gente via os pacientes com eles em tudo né, desde a história clínica, 
medicação, radiografias, prescrição e a também gente sempre também 
marcava um tema pra discussão.” Marfim 

“No ensinar a ele como abordar o paciente, como verificar um monitor, 
como vê uma sonda, como fazer uma ausculta de um bdômen, de uma sonda 
que é passada, é mais ou menos isso.” Preto 

“A que eu desenvolvi aqui, eu recebia, era me apresentado o acadêmico, eu 
recebia eles e a gente desenvolvia atividades com relação a supervisão de 
enfermagem, liderança e gerenciamento do setor. A parte assistencial a 
gente não fazia essa preceptoria deles não, mas era mais na parte gerencial 
de enfermagem.” Marrom 
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Emergiram questões cruciais para a atuação do preceptor. A primeira 

delas foi que a totalidade dos profissionais relatou terem sido pegos de surpresa 

quanto à atuação como preceptor. Não houve uma comunicação prévia, seleção 

dos profissionais interessados em atuar como preceptores, uma análise de 

currículo, tão pouco a busca do saber se era desejo daqueles profissionais 

atuarem como preceptores.  

O centro de Estudos da unidade foi responsável pela lotação dos 

acadêmicos nos setores e realização das escalas, porém o setor não foi avisado 

com antecedência, da chegada dos alunos, não conseguindo realizar uma 

comunicação prévia dos profissionais da unidade que atuariam como 

preceptores. Como profissional atuante do setor fiquei extremamente 

preocupada como esses alunos seriam recebidos e como se daria a preceptoria, 

já que como acadêmica já tinho tido uma experiência de não ser bem recebida 

em uma unidade, o que me deixou desestimulada a continuar o estágio. 

 

“ Não fomos avisados que eles chegariam. Eu como troco bastante plantão vi 
que eles estavam aqui, cheguei e fui apresentada. Elas chegaram aqui e se 
apresentaram, olha somos as estagiárias. Elas mesmo que se apresentavam. 
O mestrado contribuiu para essa atuação, porque a gente dá algumas aulas 
pra graduação, eu acho que isso ajuda, na facilidade da gente se comunicar 
com eles e fazer eles chegarem mais pra gente.” Branco 

“É porque o que acontece aqui as faculdades elas fazem as parceiras com a 
prefeitura e aí você não tem, por exemplo, eu tenho 26 profissionais, mas 
nem todas querem o estagiário, aí eu já tenho esse problema. Ela recusa e 
não atua como preceptora.” Vinho  

“Acho que a parte de preceptoria daqui foi um pouco diferente dos outros 
hospitais, porque geralmente quando você é preceptor em outros hospitais a 
pessoa vai vê seu currículo, é o inverso, vê se você tem qualificação pra ser 
precptor ou não. Aqui não, aqui foi por seleção natural” Marfim 

 “Tipo aqui na vermelha e amarela nós éramos preceptores de paraquedas, 
entendeu porque a gente via os bolsistas da prefeitura, e eles vinham até 
nós.” Lilás 

 

Este fato é complicado, pois nem sempre os preceptores do dia em que os 

acadêmicos estavam lotados, estavam dispostos a orienta-los e consequentemente o 

estagiário não aprendia o necessário daquele setor.  

“Eu via outros companheiros de outros dias falando assim: porque que eu 
vou ajudar? Eu não to ganhando nada com isso, poderia estar fazendo outra 
coisa.” Marfim 
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“Porque tinham 2 enfermeiras no plantão e a pessoa veio me pedir, pra nós 
duas, quem gostaria de ajudar, ficar naquele período com os acadêmicos, aí 
eu escutei a mesma coisa que você  falou, eu não vou ganhar nada pra isso, 
porque a gente fica numa sobrecarga de trabalho, você tem que fazer o seu 
trabalho e mais.”Verde 

 

A atuação na função de preceptor não é esclarecida no momento da contratação 

do funcionário na unidade em nenhuma categoria e em relação aos concursados 

também não há um esclarecimento formal no estatuto do servidor, que fala sobre tal 

atividade. 

Acredito que os profissionais com maior experiência no serviço público já 

tenham ciência que dentre suas competências está a de atuar como preceptor. Mas 

não se pode conceber um pré-julgamento que o profissional tenha ciência desses 

termos ao ser admitido na unidade, sendo obrigação do contratante (para os 

contratados) e prefeitura (concursados) de esclarecer tal função. 

O SUS se constitui legalmente como espaço de formação e de acordo com a lei 

8080/90, Título IV - Dos Recursos Humanos. Parágrafo único: Os serviços públicos 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para 

ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o 

sistema educacional. Logo os profissionais que atuam no SUS devem exercer ações 

de formação.  

Porém podemos organizar as atividades de preceptoria para que os profissionais 

estejam mais bem preparados para esta função, o que também é obrigação do SUS, 

conforme propõe a lei 8080/90, capítulo I, que trata de seus objetivos e atribuições, 

art. 6 alínea 3: “A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde” 

que esses profissionais devem ser capacitados para tal função pelo poder 

público.Como ordenador da formação de recursos humanos em saúde o SUS tem a 

obrigação de capacitar seus profissionais para a preceptoria.  

De acordo com os Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS, 

NOB/RH–SUS, (2002, p. 28) encontramos as seguintes definições que podem 

auxiliar na compreensão do que foi relatado pelos participantes do estudo: 

 
Formação Profissional: é o processo que sistematiza os conhecimentos 
técnicos e científicos por meio da educação profissional de nível básico, 
técnico e superior, com o objetivo de propiciar ao indivíduo o permanente 
desenvolvimento de aptidões, habilidades, competências específicas e 
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posturas solidárias perante os usuários, para o exercício do trabalho e da 
educação a fim de inseri-lo nos setores profissionais. 
 
Qualificação Profissional: é o processo no qual o trabalhador adquire 
conhecimentos qualificados para o desempenho de determinada função 
visando ao seu melhor aproveitamento no exercício do trabalho. 

 

Atualmente no hospital nós recebemos acadêmicos curriculares de medicina da 

Faculdade UNIGRANRIO e de enfermagem das faculdades UNISUAM, Castelo 

Branco e UNIGRANRIO, que realizam o estágio acompanhado do professor da 

universidade. Na medicina grande parte dos professores também são funcionários do 

hospital, então a preceptoria desses alunos não se torna um problema.  

Na enfermagem apesar do aluno vir acompanhado pelo professor da 

universidade, mesmo respeitando-se o limite de 10 alunos por professor, o mesmo 

distribui os acadêmicos pelos setores de um mesmo bloco, consequentemente o 

professor não acompanha todos de uma vez e o profissional do setor acaba atuando 

como preceptor. 

O quantitativo de alunos para cada profissional também foi abordado, pois eles 

consideram que já é grande a demanda de atendimentos no setor e a atuação na 

preceptoria seria uma sobrecarga de trabalho, principalmente na área da enfermagem. 

“ Mas normalmente era você pra quantas pessoas, quantos alunos assim?” 
Lilás 

“Porque aí entra um pouco a sobrecarga as vezes da preceptoria” Verde 

Esta relação concorda com a RESOLUÇÃO COFEN-299 (2005, p.2), onde 

encontramos que:  

Art. 7º - As instituições cedentes do campo de estágio curricular 
supervisionado devem contar com a efetiva participação do responsável 
técnico da área de enfermagem, na formalização e operacionalização dos 
programas de estágio, quanto aos procedimentos a serem adotados pelas 
instituições, para aceitação de estagiários referente a: 
 
I - proporcionalidade do número de estagiários por área de atividade, segundo 
a natureza da atividade exercida, supervisão requerida e o nível de 
complexidade do cliente, a saber: assistência mínima/auto cuidado até 10 
(dez) alunos por supervisor; 
assistência intermediária até 8 (oito) alunos por supervisor; 
assistência semi-intensiva até 6 (seis) alunos por supervisor; 
assistência intensiva até 5 (cinco) alunos por supervisor. 
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Quando este fato ocorria eles julgavam que não acompanhavam o aluno da 

forma adequada, o que reflete diretamente na formação do mesmo e na preocupação 

de como o acadêmico irá para o mercado de trabalho. O fato do preceptor não 

oferecer a assistência ideal ao graduando, que nas instituições públicas, em geral, tem 

sido penalizada com a deficiência dos recursos humanos e materiais, interfere 

diretamente na qualidade da assistência prestada à população, onde se pode incluir os 

graduandos, gerando insatisfação nos profissionais que se sentem impotentes e 

frustrados com a situação. (SPINDOLA, 2005) 

“Gente é muito complicado e a gente fica com aquele peso de consciência 
porque você sabe que de repente poderia ter sido melhor” Amarelo 

“Se eles vierem no dia que não tenha ninguém que se identifique como é que 
vão ficar? Vão aprender o que tem que aprender?” Verde 

Nas categorias de nutrição, serviço social e farmácia os acadêmicos vêm em 

menor número, aproximadamente 2 em cada turno e os preceptores são os 

profissionais do setor. 

“Na nutrição é bem tranquilo porque a gente fica com um numero bem 
reduzido né, são 2 de manhã e 2 a tarde pra 5/6 nutricionistas né, então cada 
semana um fica até pra eles poderem conhecer todos os setores, mas não é 
aquela coisa tão louca quanto medicina e enfermagem, é bem mais tranquilo 
mesmo.” Laranja 

Além do estágio obrigatório, nós recebemos acadêmicos bolsistas de diversas 

categorias de nível superior e médio, que foram acompanhados pelos profissionais do 

setor. No ano de 2013 a prefeitura realizou o concurso para acadêmico bolsista nas 

modalidades de enfermagem, medicina, nutrição, farmácia e serviço social. 

De acordo com a Lei N.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, pg.1 que 

dispõe sobre o estágio e estudantes, capítulo I:  

§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do 
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de 
diploma.  
§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

 

O centro de Estudos da unidade foi responsável pela lotação dos acadêmicos 

nos setores e realização das escalas, porém o setor não foi previamente avisado da 

chegada dos alunos, não conseguindo realizar uma comunicação prévia dos 

profissionais da unidade que atuariam como preceptores. 
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“Tipo aqui na vermelha e amarela nós éramos preceptores de paraquedas, 
entendeu porque a gente via os bolsistas da prefeitura, e eles vinham até 
nós.” Lilás 

O estágio supervisionado, além de proporcionar experiências de âmbito 

técnico-científico, também prepara o futuro profissional para o desempenho de suas 

funções com responsabilidade, ética, liderança, capacidade de comunicação e tomada 

de decisões, aspectos esses importantes, visto que no futuro o profissional estará à 

frente de uma equipe multiprofissional.(SILVA, 2009).  

Traz também importante contribuição pedagógica, tendo em vista ser uma 

atividade acadêmica muito rica para a formação profissional, momento em que o 

estudante entra em contato direto com a realidade de saúde da população e do mundo 

do trabalho, permitindo o desenvolvimento pessoal, profissional e a consolidação de 

conhecimentos adquiridos no transcorrer do curso, através da relação teoria-prática 

(COSTA, 2007). 

Para a realização do estágio obrigatório, o Centro de Estudos realiza uma escala 

de serviço que contem os dias da semana e qual universidade estará no setor em 

determinado dia. Antes do início das atividades é encaminhado uma Comunicação 

Interna aos coordenadores dos setores comunicando o período de estágio. 

Quando abordados quanto à dificuldade em atuarem como preceptores, os 

profissionais negaram ter alguma, porém relataram sentir falta de uma regulação para 

o exercício dessa prática. Apontaram que gostam de exercer tal função pela 

possibilidade de trocar experiências e relataram o desejo de continuar atuando como 

preceptores. Alguns relataram já terem dado aula, na formação do mestrado ou na 

formação de pedagogia, o que contribui para tal função.  

“Nenhuma, nenhuma dificuldade, eu te falei eu até gosto pela questão da 
troca de experiência.” Cinza 

“Não senti dificuldade, nenhuma. Na verdade eu senti falta de uma 
regulação né, porque a gente não tem contato do lugar de onde ele vem, na 
verdade a gente é o profissional do hospital, é funcionário, funciona como 
um staff você tava no setor era apresentado e você não sabia da grade e 
acabava que a orientação que a gente tinha, era: é preceptoria sobre 
gerenciamento de enfermagem então a gente não participava, não tinha um 
vinculo com a instituição, um plano de preceptoria do aluno, então ele era 
colocado pra gente, apresentado, dividido dentro do hospital e pra gente 
desenvolver atividades de gerenciamento, então a gente acabava passando 
pra eles as atividades de gerenciamento que eram feitas no setor e acabava 
ajudando a gente.” Marrom 

“Eu acho que talvez sim poderia haver uma capacitação pra eles não se 
sentirem perdidos. Eu acho que logo que eles entram, eu não tive tanta 
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dificuldade porque como já fiz pós graduação e a gente também lida um 
pouco com eles e a gente faz tutoria essas coisas e porque eu gosto também. 
È uma troca muito boa, é muito bom pra gente e é muito bom pra eles. Então 
quanto mais cedo eu acho que eles conseguirem entrar, porque eu vejo, 
percebo que eles ficam envergonhados, sempre ficam assim acanhados, 
quanto antes a gente consegue inserir eles na rotina é melhor pra eles né, 
porque eles conseguem desenvolver melhor e aproveitar melhor tudo que 
eles podem aprender no período que eles estão aqui dentro.” Branco 

4.1.2 Satisfação Em Receber Graduandos 
 

Na análise deste eixo temático, foi possível aprender acerca dos sentimentos 

vivenciados pelos profissionais preceptores, compreendendo-se que o que os levou a 

aceitar viver a experiência da preceptoria foi o gostar, o desejo de ensinar e as 

lembranças de sua época como acadêmicos com os mesmos anseios no estágio.  

“O gostar...bem na época do Duque no hospital nós tínhamos 2 acadêmicos 
bolsistas de medicina por plantão. No meu plantão no CTI, vinham por 
plantão 8 ou 9, porque eu dava aula toda semana. Eu levava o lap top, 
levava o boneco de reanimação, pegava e botava na mala do meu carro, 
levava ensinava eles a intubarem e tudo mais, então é gostar, primeiro você 
tem que gostar, gostar de dar aula não tem jeito.”Azul 

“Concordo que tem que gostar” Roxo 

“Eu acho que vai mais pelo gostar mesmo pelo se identificar, os plantões que 
eu fiz, que atuei como preceptora, também foram por minha vontade né” se 
vier no dia que não tenha ninguém que se identifique como é que eles vão 
ficar? Vão aprender o que tem que aprender?” Verde 

“O meu é gostar... eu penso assim que a gente já teve nessa fase, por isso 
que eu falo dessa seleção natural nem sempre é boa” Marfim 

A responsabilidade para com os alunos também foi um tópico abordado. O 

relato do medo de acontecer algum erro por parte do acadêmico e o preceptor local 

responder por isso. Não há em algumas categorias a supervisão do acadêmico pela 

universidade. Na análise dos discursos dos preceptores percebeu-se que a ausência da 

integração entre a Instituição de Ensino Superior e o hospital se faz presente, 

contrariando a Lei do estagiário, artigo 3 que define: 

 § 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e 
por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios 
referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de 
aprovação final. (Lei do estagiário). 

Porém a relação entre instituições de ensino e hospital se caracteriza por um 

relativo distanciamento, um tratamento de certa forma cerimonioso entre os 

envolvidos, no qual as críticas que porventura existam de um lado a outro não 

encontram canais adequados de expressão. (BECCARIA, 2006) 
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Nos relatos ficou evidente que os preceptores não sentem o apoio da academia 

na orientação sobre como devem conduzir os graduandos e o estágio. Muitas vezes o 

que se exige do preceptor é apenas a sua competência técnica e experiência 

profissional, mas não se cobra dele uma competência didático-pedagógica. 

(ALBUQUERQUE, 2008) 

É mas isso que eu sinto falta do serviço social, porque na situação elas, a 
faculdade, a secretaria nos mandam os alunos e ai elas são as preceptoras 
mas qualquer responsabilidade acima delas, eu respondo por todos eles.” 
Branco 

“Eu acho que tinha que ser uma coisa mais normatizada, tinha que ter coisas 
pra seguir, padrões pra seguir, é muito jogado, cada um faz do jeito que 
quer, eu acho que assim vai melhor, ela avalia que o outro jeito é melhor e 
assim vai” Rosa 

Os preceptores concordam que os professores supervisores deveriam 

acompanhar com mais frequência os graduandos no hospital. Logo, o conjunto 

formado por graduandos, professor supervisor e preceptor, proporcionaria um maior 

crescimento para o ensino-aprendizagem. Um professor supervisor mais presente 

fortaleceria a integração entre a academia e o hospital. A aproximação entre 

preceptores e professores representaria um passo fundamental na construção de 

estratégias de partilhamento de responsabilidades entre a universidade e os serviços 

de saúde na formação dos enfermeiros. Aperfeiçoar a interação entre as instituições é 

indispensável. (ALBUQUERQUE, 2008) 

“Hoje o preceptor da nutrição veio se apresentou porque nem todo mundo 
conhecia, porque como são plantões e perguntou ah se vocês tiverem alguma 
coisa pra falar, se tiverem reclamação de algum aluno ou algum ponto fala. 
E eles vão ter que apresentar algum trabalho? Ah vão ter que apresentar um 
trabalho pra vocês, mas pra Universidade não? Não, quem vai avaliar são 
vocês. Então assim, os alunos também ficam né na nossa responsabilidade 
né.” Laranja 

4.1.3- Dimensões Do Exercício Do Preceptor: Prática Reflexiva x 

Produtivismo/Produtividade 

Na literatura médica, encontram-se diferentes funções para o preceptor, sendo 

essenciais as de orientar, dar suporte, ensinar e compartilhar experiências que 

melhorem a competência clínica e ajudem o graduando e o recém-graduado a se 

adaptar ao exercício da profissão, que, como já dissemos, vive em constante 

mudança. Para que o profissional possa oferecer cuidado de qualidade em saúde, é 

necessária completa adesão a essas mudanças. E cabe ao preceptor criar as condições 
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necessárias para que elas sejam implementadas de maneira satisfatória durante o 

processo de formação (ARMITAGE, 1991). 

Assinalou-se nas discussões a importância do profissional preceptor ser visto 

também como profissional reflexivo, pois antes de tudo são profissionais da 

assistência que estão atuando algumas horas do seu dia como preceptor, porém não 

podem parar ou deixar de atender alguma demanda por causa do estagiário, pois 

muitas vezes são os únicos profissionais da categoria no setor.  

A formação de profissionais reflexivos é um componente essencial para a 

implementação da educação permanente, prática que, por sua vez, potencializa a 

capacidade reflexiva e de gestão do trabalho coletivo das equipes profissionais 

(SCHON, 2000).  

A questão do emprego do tempo dos preceptores torna-se um  analisador, pois 

se o profissional não é reconhecido como educador, ele não terá disponibilidade para 

dialogar durante o exercício de suas funções com o estagiário e nem acesso à 

informações, capacitações que possam agregar valores aos seu conhecimento 

pedagógico necessário à realização de uma boa preceptoria. 

“A experiência que eu tenho diferente da daqui com as meninas, do que nós 
sentimos falta toda vez que temos que receber estagiário nós temos a mesma 
discussão a mesma fala, é de você poder sentar e discutir. Na educação eu 
podia sentar e discutir, tirar as dúvidas, as vezes discutir uma matéria o 
professor passava um texto e desse texto a gente fazia uma dinâmica. Aqui 
nós não podemos fazer isso.” Branco 

“É porque aqui nós temos profissionais atuantes, eles estão atuando.” 
Laranja 

“A preceptoria é um paralelo né, um colateral, a gente é assistencial. Não 
existe uma formação da própria direção, da secretaria que nós somos, nós 
também somos educacionais, aí é diferente, mas por enquanto nós somos 
assistenciais trabalhando como educadores.” Azul 

Os preceptores assinalaram alguns aspectos positivos que acompanham a 

experiência de ser preceptor de graduandos, dentre eles, destacam-se o contato com a 

teoria atualizada mantida pelos graduandos, que consequentemente suscitam a 

atualização do profissional no campo de prática. 

“Eu falo que o estagiário é uma reciclagem pra gente porque o que eu 
aprendi há 10 anos atrás alguns não é a mesma fala de hoje, então já são 
outros atores, outra discussão.” Branco 

“Ta sempre tudo mudando, a RDC (Resolução Diretoria Colegiada) eu 
aprendi de um jeito agora já mudou rsrs, nossa agora já não é assim.” Lilás 
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“Se a assistente social para de estudar, eu tava conversando isso com a 
minha estagiária, antigamente o usuário de entorpecente era uma coisa 
escondida, ninguém sabia, nem a família sabia, hoje você sai a pessoa tá 
cheirando na porta da sua casa, sentado, não é? As causas sociais vão 
mudando e a gente tem que ir estudando, senão você fica alienada sem saber 
de nada.”  Amarelo 

 

A oportunidade de receber estagiários possibilita o aperfeiçoamento e 

atualização dos profissionais atuantes no campo do estágio. Os graduandos 

contribuem com os profissionais da unidade de trabalho no que se refere à introdução 

de novos conhecimentos, atualidades e troca de experiências (ITO, 2005). As 

dúvidas e os questionamentos dos graduandos fazem com que eles reflitam sobre seu 

saber, saber-fazer e fazer dentro da unidade.  

Esta atuação é de sua importância para unidade pois estimula os funcionários a 

estarem se atualizando e aperfeiçoando, o que é possível com os mais diferentes 

cursos e capacitações oferecidas através das atividades de Educação Permanente. 

Consequentemente os cuidados prestados à população atendida serão mais 

qualificados. 

O convívio com os estudantes possibilita ao profissional, momentos de reflexão 

acerca de seu momento profissional, do espaço que ele ocupa enquanto assistencial e 

como preceptor do seu desejo de crescer e caminhar para outros objetivos 

(MACHADO, 2006) o que gera uma maior responsabilidade e preocupação por parte 

dele, em rever e atualizar seus conhecimentos.  

Foi possível perceber que a preceptoria, oferece ao profissional a oportunidade 

de atualização, possibilitando a introdução de novos conhecimentos, atualidades e 

troca de experiência com o graduando. Além disso, pode estimular o profissional na 

revisão de suas influências na construção da identidade profissional, tida como 

referência para os graduandos e na necessidade de capacitação que representa o 

domínio de conhecimentos específicos resultantes da formação, do treinamento e da 

experiência, para que possam exercer determinada função. Quanto mais capacitado, 

maior é a probabilidade de serem competentes no exercício de suas funções. 

(MARTINS ET AL, 2006).  

4.1.4- O Desenvolvimento do Estágio de Acordo com as Características dos 

Acadêmicos 
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Os estágios e vivências constituem importantes dispositivos que permitem aos 

estudantes experimentarem um novo espaço de aprendizagem que é o cotidiano de 

trabalho das organizações e serviços de saúde, entendido enquanto princípio 

educativo e espaço para desenvolver processos de luta dos setores no campo da 

saúde, possibilitando a formação de profissionais comprometidos ético e 

politicamente com as necessidades de saúde da população. (BRASIL, 2004) 

Pode-se afirmar que há um consenso (tácito) entre os observadores da reforma sanitária 

brasileira de que a formação dos recursos humanos para o setor é um dos mais graves problemas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O despreparo dos profissionais recém-formados para atuarem na 

complexidade inerente ao sistema de saúde, compreender a sua gestão e compreender a ação de 

controle social da sociedade sobre o setor é uma constatação frequente. (BRASIL, 2004). 

 As unidades de significado apresentadas neste eixo revelam como o preceptor percebe a 

presença dos graduandos na condução do estágio. É crucial para o estímulo contínuo do “gostar” do 

preceptor que os acadêmicos se mostrem interessados em aprender, que eles estudem o que foi 

recomendado e que estejam com a teoria fundamentada para saber aplica-la na prática.  

 

“Oh eu ensino mas você tem que estudar, então ela dava um tópico pro cara 
estudar e no plantão seguinte ele tinha que tá com aquilo na ponta da 
língua.”Azul 

 

O estágio muitas vezes é visto como cumprimento de um tópico exigido para 

obtenção do titulo, sem o envolvimento fundamentalmente necessário. E mesmo no 

estágio não obrigatório, esta postura de descompromisso é percebida pelo preceptor e 

representa uma dissociação do momento vivenciado, uma vez que eles aparentam 

não conseguir capturar a importância do estágio na aquisição de experiência para o 

futuro e a doação do preceptor que além das responsabilidades assumidas com o 

graduando, agravadas pelo pouco apoio da academia, acumulam outras atividades 

que o sobrecarregam. (TAVARES, 2011) 

 

“Na época que eu fui estagiária, e a minha supervisora cobrava que na 
verdade se tava ruim, ela dava o ruim e fazia com que você melhorasse e 
hoje em dia você que tem alunos, alguns estão se formando pra dizer que tem 
o nível superior, outros não, você vê que tem o interesse.” Branco 

 

Assim como a recepção aos acadêmicos também deve ser feita com um 

acolhimento adequado, não devendo ser influenciada pelos fatores dificultadores da 

atuação do preceptor (falta de tempo, falta de dinheiro), pois os mesmos estão 
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chegando ao local do estágio sem conhecimento de como esse processo está sendo 

feito e uma má recepção pode interferir diretamente no relacionamento acadêmico x 

profissional e inibir os estagiários.  

 

“É eu acho que a gente além de se colocar no lugar do estagiário, ele ta 
vindo pra cá e não sabe dessa situação, ele não sabe se você ta ganhando se 
não tá ganhando você acaba descontando às vezes em cima de uma pessoa 
que chegou com uma intenção boa de querer aprender alguma coisa mas ai 
foi recebido com 7 pedras pela pessoa que tava ali, ah não quero passar 
nada e se fecha não vou perguntar mais porque eu não sei qual vai ser a 
reação da pessoa”. Laranja  

 

A realização de uma discussão prévia antes do início do estágio, sobre os 

anseios, necessidades e objetivos de cada acadêmico, é uma proposta para a melhoria 

da relação graduando e preceptor. No estabelecimento dessas competências é 

fundamental o envolvimento e o comprometimento do graduando nessas atividades 

para garantir a boa condução do estágio.  

 Alguns alunos queixavam-se que realizavam somente atividades teóricas como 

leitura de prontuários e não executavam nenhum procedimento, o que compromete o 

ensino. 

“E às vezes tinham acadêmicos que vinham de outros dias pra ficar na 
quarta feira porque falavam assim; é porque no meu dia eles me colocavam 
pra ver prontuário e eu não fazia mais nada...eu: Você não fazia mais nada, 
não discutia sobre o paciente, não falava sobre antibiótico, sobre ventilação 
mecânica, outras coisas? Acadêmico: Não.” Marfim 

 

Como consequência eles migravam para outros dias em que sabiam que teria 

alguém com o desejo de ensinar. Havia prejuízo dos acadêmicos que realizavam o 

mesmo estágio, porém com oportunidades distintas de acordo com sua escala e o 

profissional que o acompanhava, se constatando uma experiência ruim. 

Os profissionais se mostraram preocupados com o nível de conhecimento dos 

acadêmicos ao saírem do estágio, a preocupação deles se formarem sem nunca terem 

realizado na prática alguma atividade essencial para uma boa formação e de sua 

orientação ficar defasada por falta de tempo. 

Embora não seja privilégio do setor da saúde, o profissional recém-formado na 

maioria das vezes não conta com suficiente experiência em serviço, não estando 

suficientemente preparado para exercer consistentemente sua função. 
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Depois de formados, entretanto, é nesse Sistema que os profissionais estarão 

majoritariamente desempenhando suas funções, bem como exercerão seu papel de 

lideranças técnico-científicas e gestoras do setor da saúde. (BRASIL, 2004). 

A importância de uma avaliação real dos acadêmicos foi amplamente discutida, 

assim como que esta avaliação seja realizada pelo preceptor da unidade em parceria 

com a universidade, no caso do estágio obrigatório. O corporativismo em algumas 

categorias faz com que em alguns momentos o profissional e/ou a universidade 

sejam complacentes com a desqualificação daquele aluno para dar prosseguimento à 

graduação, havendo baixo índice de reprovação nas universidades. 

 

“Eu estou aqui há 4 anos né, na chefia e dentro desses 4 anos nós nunca 
deixamos de ter estagiários e nunca recebemos a fiscalização da faculdade.” 
Branco 

 

Houve relato de muito desinteresse por parte de alguns estagiários e que mesmo 

assim eles recebiam uma avaliação boa por parte da universidade (para os 

curriculares), pois o professor de sala de aula não os acompanha na prática.  Por isso 

é de extrema importância que haja um maior rigor nas avaliações. 

 

“Quando os bolsistas vieram que a gente teve uma carga pra fazer, era 
apresentação de caso clínico, quem era ruim, era ruim e eu botava ruim, não 
tem jeito, agora infelizmente a própria faculdade ou a própria secretaria 
passa a mão por cima tá.”Azul 
 
“A avaliação até que não fica difícil porque a gente tá acompanhando esse 
aluno o tempo todo então é o que ele falou se é bom é bom, se não é bom, 
não é bom”. Rosa 

“A avaliação depende cada um, o desempenho do próprio aluno e ele 
mostrar o interesse.” Branco 

“Aquele aluno que estuda eu ensino com prazer, mesmo hoje com médicos 
mais novos muitas das vezes eles me pedem,  eu dou o maior apoio que eu 
puder, agora é  a mesma coisa você me ajuda, ajudo você sabe a teoria? 
Não. Então estuda a teoria, quando ele souber a teoria nós vamos fazer a 
prática não tem problema nenhum, agora tem que estudar, isso aí pra mim é 
condição mínima, eu não to aqui pra descrever oh o infarto é, não ele tem 
que ter a noção, o teórico tem que estar na cabeça e atividade prática, o 
desenvolvimento do raciocínio aí é com a gente, aí é experiência, é vivência, 
é nuance do caso a visão do paciente é com a gente, agora a parte teórica.” 
Azul 

Foi assinalada a importância da oportunidade do estagiário poder vivenciar o 

cotidiano, a rotina da vida hospitalar em cada categoria específica, ao contrário do 
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que acontece quando o mesmo está acompanhado do professor. Apesar de eles 

poderem se sentir mais a vontade ao sanarem alguma dúvida, essa questão de 

vivenciar a rotina proporciona maior preparo aos futuros profissionais em contato 

com a equipe multiprofissional. 

 “Lá tinha uma professora que era nossa preceptora e ficávamos todos em 
grupo e devido ao horário a gente ia para as clinicas e fazia as coisas, a 
gente não tinha contato com as nutricionista que trabalhavam no hospital só 
tinha contato com a minha professora, então ao mesmo tempo era bom 
porque se tivesse que sanar alguma duvida eu tinha como reportar a 
professora mas por outro lado era ruim porque não era aquela vivencia do 
dia a dia né a gente não acompanhava a rotina, então é até o que eu passo 
para os meus estagiários aproveitem e suguem o máximo porque aqui vocês 
estão vendo realmente como é o dia a dia que é diferente de uma literatura 
diferente do que a gente aprende em uma sala de aula, aqui a gente dança 
conforme a música então é o que eu falo com eles em relação ao meu estágio 
e esse aqui eu acho aqui 1000 vezes melhor porque aqui eu realmente posso 
vivenciar.” Laranja 

 

Outro ponto identificado pelo serviço social foi o de receber acadêmicos 

despreparados para atuar em unidade hospitalar, abaixo do período indicado, fase que 

deveria ser mais observacional como no planejamento familiar, que não combinam 

com o hospital por ser uma unidade muito dinâmica. Um ponto a ser observado na 

hora da padronização. 

 

4.1.5- Institucionalização Da Preceptoria 
 

A implantação de uma política educativa em saúde, seja de formação 

pedagógica ou de educação permanente, é um processo que requer etapas antes da 

sua execução em nível local para que os seus objetivos sejam alcançados.  

A decisão da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias de implantar o 

programa de acadêmico bolsista deixa uma lacuna quando não aborda as atribuições 

da preceptoria durante o estágio a exemplo do programa instituído no município do 

Rio de janeiro (Portaria n 025/SMS/2009, de 23 de julho de 2009). Apesar do estágio 

de estudantes de estabelecimentos de ensino superior, técnico e médio no âmbito das 

Unidades da Rede de Saúde Municipal esteja regido pela Portaria n 025/SMS/2009, 

de 23 de julho de 2009, há necessidade de uma orientação das competências e 

habilidades requeridas para essa prática, bem como uma política de avaliação e 

qualificação desses profissionais. 
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Os profissionais queixam-se de ficarem muito soltos em relação á atuação e 

orientação dos alunos. Foi relatado o desejo por parte dos profissionais de receberem 

uma capacitação para preceptoria, pois os que já realizaram algum tipo de 

capacitação foram por iniciativa própria e a julgam de extrema importância para 

saberem como se portar com os acadêmicos. 

“Eu sinceramente sinto assim, não sei se as colegas sentem a mesma 
coisa, desculpa o desabafo, mas eu me sinto completamente solta 
assim muito largada a vontade, como ela falou, o estagiário fica sob 
nossa responsabilidade, então é como ela falou você se sente 
totalmente largada. Como eu te falei eu trabalhei 10 anos na 
secretaria de assistência e lá todo ano elas faziam uma capacitação 
pra supervisores de estágio. eu só recebo estagiário porque eu gosto, 
então eu sinto muita falta dessa interação com outros que pudessem 
passar essas coisas pra gente. A gente fica muito solta eu acho.” 
Amarelo 

“Porque existe essa necessidade ai quando a faculdade as vezes faz 
algum encontro ai querem que os supervisores vão, como é que eu 
vou liberar 5/6 preceptores pra estarem indo pra faculdade, já 
falamos ate aqui sobre isso, pra poder estar aqui, fazer uma 
discussão, porque na verdade a gente vai ta aqui né, se precisar a 
gente corre.” Branco 

 

Os assistentes sociais relataram que em outra oportunidade de preceptoria, em 

outra unidade de saúde, anualmente era feita uma capacitação para supervisores de 

estágio. Nessa capacitação havia três momentos distintos. O primeiro momento era 

realizado com todos os preceptores, eram mencionadas técnicas de abordagens, o que 

fazer, as posturas do supervisor, etc. O segundo momento era feito com os 

estagiários e a equipe da capacitação. E depois o terceiro momento era organizado 

com os dois grupos juntos, o preceptor e o estagiário. O curso era bastante rico, 

porque os profissionais e alunos tinham como sanar suas duvidas, trocar experiências 

e se aperfeiçoarem naquela prática.   

Mais uma vez quando solicitado àqueles que não haviam concluído seu 

pensamento que definisse em uma frase como poderíamos melhorar esse processo, a 

palavra normatização/padronização foi explicitada como sendo essencial para a 

garantia de um melhor estágio aos alunos.  

Para iniciar o processo de organização da preceptoria é necessário definir o 

programa; instaurar os objetivos das atividades de preceptoria; realizar o cadastro dos 

preceptores no Centro de estudos, contendo nome, categoria profissional, titulação, 
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comprovante no conselho da classe e contato. As competências desses profissionais 

enquanto preceptores serão definidas de acordo com o critério de bom preceptor 

referido no início do estudo. 

É importante também estabelecer critérios para admissão dos alunos na 

unidade, avaliando se seu período letivo está de acordo com as atividades de estágio 

oferecidas na unidade e o quantitativo de estudantes por preceptor. Confeccionar 

modelo único para critérios de avaliação dos estagiários usado pelos preceptores; 

atividades mínimas a serem desempenhadas pelos preceptores; capacitação 

pedagógica dos preceptores e participação em cursos de especialização. 

 
“Bom a gente sabe que nossa problemática se encontra né, então eu acho 
que a parte de normatização pra você ta conseguindo seguir o programa 
direitinho e ta formando nossos...a gente pode estar precisando daquele 
profissional futuramente então a gente tem que ver direitinho né porque a 
gente como trata bem, você quer ser bem tratado também né, então 
normatizando com seu compromisso sua profissão, seus pacientes.” Lilás 

“Eu também concordo com a mesma coisa né, porque eu acho que tem que 
ser um bem comum todo mundo tem que ser avisado, todo mundo tem que 
estar porque quer e não por obrigação, porque tudo que você faz por 
obrigação você não faz bem feito, até porque nem todo mundo consegue 
passar, tem gente que sabe muito pra si, mas na hora de passar acaba se 
confundindo, não consegue, então tem que ser um acordo né.” Laranja 

“A partir das dificuldades a gente começa a encontrar saídas né.” Verde 

“E legal ver o comprometimento dos profissionais né que querem que haja 
um campo de estágio melhor de verdade né, onde a gente possa fazer o nosso 
trabalho e passar o que tem que passar né, é muito complicado, o estagiário 
ter terminado o estágio dele e dizer: puxa vida podia ter sido muito melhor, 
mas não tem como, tem que ser isso aqui, feijão com arroz, não dá pra ser 
mais nada.” Amarelo 

“Eu acho que falta isso uma normatização em relação a gente, acho que falta 
tempo. Então eles se sentem desmotivados porque a gente não consegue, o 
que a gente gostaria a gente gostaria justamente de passar todas as vivencias 
que a gente poderia, então eu acho que o principal é isso, a falta de 
normatização, falta de tempo para gente poder se dedicar ao aluno, falta 
dessa troca na que a gente não tá tendo essa troca.” Marfim  

O discurso da necessidade de serem elaboradas diretrizes para uma 

normatização da preceptoria é comum a todas as categorias, porém os profissionais 

acreditam que está deverá vir de modo verticalizado, da Secretaria Municipal de 

Saúde.  

“A ideia da normatização pode ser levada adiante, talvez à prefeitura.” 

“Por exemplo aqui no Moacyr você receber estagiários de 5 período é 
complicado, pelo menos eu acho pra mim, porque a nossa dinâmica de 
trabalho a gente não tem tempo de ficar com a estagiária atrás de mim o 
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tempo inteiro olhando o que eu to fazendo não tem como porque  é a fase de 
observação, então pra nós assim eu acho que o estagiário de 6/7 período 
você já vai, você leva numa boa porque ela participa junto com você, ela 
pode fazer o atendimento e você ficar observando.” Amarelo 

“Teria que ser uma coisa mais padronizada né como ela falou, isso são 
pontos né que na hora da padronização a gente teria que colocar, oh isso 
não da pra ser 5 tem que ser 7.” Verde 

“Aí teria que vir da própria secretaria né” Azul 

“Eu acho que tinha que ser uma coisa mais normatizada, tinha que ter coisas 
pra seguir, padrões pra seguir, é muito jogado, cada um faz do jeito que 
quer, eu acho que assim vai melhor, ela avalia que o outro jeito é melhor e 
assim vai.” Rosa 

“Você vê a dificuldade também do preceptor, por isso eu sinalizo que eu 
sinto a falta de uma capacitação, isso já foi falado pra coordenação, não só 
pra do município mas como também pra da faculdade.” Branco 

 

Essa organização não deve ser realizada de maneira rígida, por isso preferimos 

trocar o termo normatização por organização das atividades de preceptoria, 

entendendo-se a importância de termos modelos a serem seguidos, porém de forma 

instituinte, que possam ser transformados de acordo com as mudanças que ocorrerem 

na unidade. 

O próprio grupo de preceptores reunidos organizam-se para deslanchar ações 

de melhoria de sua prática. Para isso foi sugerido que as reuniões fossem realizadas 

mensalmente em um horário de maior tranquilidade nos setores, previamente 

agendadas para que os participantes pudessem se organizar com antecedência, 

havendo um rodízio nos dias pois como temos plantonistas 12x60 e 24h em dias 

fixos, para que todos os interessados pudessem participar. 

“Nós tivemos um curso que foi assim, fizeram diferenciado cada encontro, 
para todos poderem participar”. Branco 

Todo este discurso sobre organização das funções da preceptoria nos remete 

novamente aos conceitos de Instituição e será interessante também se falar do 

conceito de Organização, para que fiquem claras as diferenças entre ambas. 

 A palavra instituição designa um conjunto de normas, de regras e de 

atividades agrupadas em torno de valores e das funções sociais, na medida em que 

tendem a formar e socializar os indivíduos a fim de perpetuar um determinado 

estado, desempenhando um papel essencial na regulação social. (LAPASSADE, 

1977, ENRIQUEZ, 1989; BERGER & BERGER, 1977). 
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Para Baremblit (1994) as instituições, segundo a forma e o grau de 

formalização que adotam podem ser leis, normas, e, quando não estão enunciadas de 

maneira manifesta, podem ser pautas, regularidades de comportamentos. Elas 

produzem uma lógica que determina a regulação de uma atividade humana, 

caracterizam uma atividade humana, clarificando o que está prescrito e o que deve 

ser proscrito. Em um plano formal uma sociedade não é mais que um tecido de 

instituições que se interpenetram e se articulam entre si, para regular a produção e a 

reprodução da vida humana e a relação entre os homens.  

Este conceito fica bastante coerente com os depoimentos acima, pois todos 

desejam as normas, as atividades agrupadas em torno de valores daquele grupo 

social, querem as regras e as competências que caracterizam a instituição preceptoria. 

Ainda é Baremblit (1994) que fornece o conceito de organização entendida 

como materializações concretas das instituições, a forma como estas cumprem sua 

função de regulação da vida humana. As organizações põem em efetividade as 

opções que as instituições enunciam, podendo ser chamadas de organização desde 

um grande complexo organizacional como os ministérios e secretarias (de saúde, de 

educação etc.) até um pequeno estabelecimento.  

Com este entendimento torna-se possível compreender o porquê dos 

participantes verbalizarem que é a Organização Secretaria de Saúde que deverá criar 

as normas e as regras que vão regulamentar as funções da preceptoria, regulando as 

atividades dos profissionais que tem a função de preceptor. 

 Consideramos para a pesquisa em questão a Preceptoria desenvolvida na 

unidade hospitalar por diversos profissionais de saúde, como a instituição que foi 

analisada. Essa Instituição se mostrou em constante movimento, durante a pesquisa, 

sendo o Instituído o que está definido como preceptoria e o Instituinte o movimento 

das diversas forças e formas que discutem e negam o que está posto. A 

institucionalização é o momento em que a preceptoria se transforma dentro daquela 

unidade, seja criando uma nova instituição, seja transformando a instituição já 

existente. Este movimento é inacabado, mas já houve uma mudança no momento em 

que se abriu a discussão sobre como este processo ocorre no hospital. 
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V – COLOCANDO EM FOCO OS ANALISADORES  

 

Para a realização da análise institucional em toda e qualquer organização há 

que se considerar a existência dos analisadores.  

 

Os analisadores são categorias, situações, acontecimentos que levam a 
instituição a se desnudar, a mostrar, indiretamente, os seus não ditos, algo 
que revela as dimensões das relações institucionais. Eles podem ser naturais 
ou construídos. (L´ABBATE, 2005. P. 239) 

 

O conceito de analisador mencionado inicialmente por Guattari um dos mais 

fundamentais para a Análise Institucional pois traz à luz a verdade institucional que 

se encontra obscurecida e naturalizada no dia a dia das organizações. Trata-se de um 

conceito polissêmico que é utilizado em várias disciplinas, desde a química até a 

psicanálise, e é “àquilo que permite revelar a estrutura da organização, provocá-la, 

forçá-la a falar” (LOURAU, 1975). 

Analisadores são fatos e situações que surgem de forma imprevista, ou não, no 

processo de intervenção e que permitem identificar aspectos contraditórios e ocultos do 

grupo e da organização na qual os participantes se inserem. Segundo Baremblitt (1994): 

os analisadores referem-se a demonstrações e indícios do que realmente acontece, mas 

nem sempre é enunciado; eles são, portanto, fenômenos privilegiados para a análise.  

 
5.1 - Convites aos preceptores na participação da pesquisa 

 

O convite recebido pelos participantes para participar da pesquisa tornou-se um 

analisador no processo de conhecimento da preceptoria na unidade, pois evidenciou 

anseios e desejos dos profissionais e produziu efeitos importantes, na continuação da 

construção do Programa de Preceptoria. 

Este convite despertou sentimentos e atitudes diversas naqueles convidados a 

participar. Alguns se mostraram felizes com o convite pela proximidade com a 

pesquisadora e poderem contribuir com a pesquisa. Destacaram a importância de 

estarem ali para escutar o que a mesma tinha para falar, pela oportunidade de se 

reunirem pela primeira vez para discutirem sobre a preceptoria na unidade e 

acreditarem que havia algo importante a ser falado. O fator surpresa com o convite, 
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também foi destacado positivamente pelo fato de nunca ter ocorrido esse tipo de 

atividade na unidade. As falas abaixo ilustram esta situação: 

“o convite pra vir pra cá foi uma surpresa pra mim na verdade né, tudo o 
trabalho...” Marfim 

“eu achei muito legal também porque quando ela me abordou na vermelha 
ela lembrou da situação que lá tínhamos acadêmicos bolsistas que eu ficava 
com eles, nossa que legal, acho que ela já conhece um pouquinho a gente né. 
Eu fiquei feliz pelo convite e espero que tudo seja sucesso.” Lilás 

“eu particularmente a primeira coisa eu fiquei muito feliz porque a Marcelle 
é uma amiga, nós fizemos até especialização juntas de neo né e eu vibro com 
ela e vibrei quando ela me fez o convite.” Verde 

“eu acho que a gente tem que estar presente né, pra poder valorizar o 
trabalho de cada um. Eu acho que vocês devem ter alguma coisa importante 
pra falar.” Amarela 

Como pesquisadora fiquei extremamente aliviada com o quantitativo que 

compareceu à oficina, pois mesmo já tendo realizado algumas entrevistas, sabia que 

sair do setor por algumas horas não seria tarefa fácil para eles. O medo registrado no 

diário de pesquisa foi o sentimento que pairava até o início da oficina: “Hoje é o dia 

da oficina e estou muito nervosa e preocupada das pessoas não comparecerem. 

Imagina a Lúcia sair de Niterói para cá de ônibus e ninguém vir. Medo!!!” (diário de 

pesquisa) 

Os profissionais se sentiram agradecidos por poderem estar realizando um 

momento de discussão e troca de seus interesses e angústias em busca de um melhor 

estágio a ser oferecido. Além da oportunidade de se conhecerem melhor e verem o 

comprometimento dos outros profissionais que possuem o desejo de oferecer um 

campo de estágio com mais qualidade. 

Este fato nos faz pensar nas subjetividades ligadas a preceptoria, que aparecem 

na forma de sentimentos diversos diante deste trabalho. 

Para Queiroz (2007) o afastamento de concepções essencialistas e pré-

deterministas em relação ao humano nos conduz à perspectiva que aproxima 

subjetividade e criação. O sujeito, não mais tomado como fundamento do 

conhecimento, aparece como efeito multifacetado e fugaz do incessante movimento 

de produção. A subjetividade traz em si a inextricável relação entre produção e 

produto, força e forma. As configurações de sujeito emergem a partir do encontro de 

múltiplas forças segundo uma dinâmica que escapa à submissão a princípios 

invariantes. Este processo gera, simultaneamente, formas subjetivas inusitadas e 
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novos mundos. Trata-se da invenção de sujeitos e objetos, identificada ao próprio 

conhecer. Deste modo, abandona-se o modelo do conhecimento representação, em 

favor do pensar que, radicalmente, reinventa-se. O processo de criação que rompe as 

amarras do pensamento único, dos sujeitos e mundos naturalizados, requer tempo. 

Concordando com o que diz a autora sobre a necessidade de tempo para criar e 

recriar-se, é importante destacar o relato da dificuldade deles estarem ali presentes, 

pois cada um teve que deixar o seu fazer assistencial, sem ter em alguns casos outro 

profissional para render, então a organização do tempo foi apontada. Alguns 

profissionais relataram que o setor estava desamparado, outros que estavam atentos 

aos anúncios do autofalante pra saber se seriam chamados e outros que só foi 

possível estar ali porque os colegas do setor concordaram em atender as demandas 

que chegassem em virtude da ausência do colega. 

“ Assim eu acho que a gente tem que se organizar bastante porque a 
demanda do atendimento assim pró-hospital tanto pró-serviço social, 
nutrição, enfermagem, pra qualquer outra área é complicado a gente se 
organizar pra estar aqui.” Amarela 

“Tem um prematuro pra nascer na sala de parto e ai eu to torcendo pra 
nascer bem mais tarde” Verde 

É importante salientar que os preceptores não possuem um tempo destinado à 

participação em atividades educativas, por isso por muitas se sentem impossibilitados 

de comparecer as reuniões e eventos voltados à Educação Permanente. 

A Educação Permanente - como reflexão no trabalho para o trabalho - vai 

tensionar profundamente as práticas de saúde concebidas apenas em sua dimensão 

técnica. Nesse sentido, a preceptoria, voltada ao ensino em situações clínicas reais, 

no próprio ambiente de trabalho, é indissociável da prática dos serviços, e é 

construída, implícita ou explicitamente, à luz da mesma ótica que os organizam, 

tensionando-a ou reproduzindo. 

 Esta falta de tempo, de necessidade de desdobrar-se, dos sentimentos que ficam 

às vezes camuflados por atitudes de descaso, de tristeza e de falta de motivação para 

exercer as funções de preceptoria no leva a resgatar o conceito de implicação e de 

sobreimplicação. 

Para Lourau (1977, p.14) o conceito de implicação, surge para ocupar o lugar 

de “contratransferência institucional”, opondo-se radicalmente às pretensões de 

objetividade fixadas pelos pesquisadores em ciências sociais.  Nas pesquisas, a 
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posição do pesquisador, e especificamente na análise organizacional a posição do 

sociólogo-especialista é definida em termos que significam distanciamento em 

relação ao objeto.  Refere o autor que a análise institucional, vem se contrapor a esta 

posição de distanciamento a partir do conceito de implicação. Refere que: 

A implicação deseja pôr fim às ilusões e imposturas da “neutralidade” 
analítica, herdadas da psicanálise e, de modo mais geral, de um cientificismo 
ultrapassado, esquecido de que, para o “novo espírito científico”, o 
observador já está implicado no campo da observação, de que sua 
intervenção modifica o objeto de estudo, transforma-o. Inclusive quando o 
esquece, o analista é sempre, pelo simples fato de sua presença, um elemento 
do campo. 

  

Nesse contexto, torna-se possível buscar as origens das inibições e dos 

bloqueios relacionais entre os preceptores, docentes e discentes, buscando-se as 

causas das dificuldades e procurando-se ampliar as fontes de circulação de interesses 

comuns, facilitar as trocas e a comunicação em torno da preceptoria na busca de 

extinção dos conflitos instaurados. 

Percebemos também nos relatos que os preceptores estariam sobreimplicados 

com o seu trabalho no hospital, exercendo às vezes múltiplas funções. 

Lourau (2004, p.191) “refere que a sobreimplicação é uma ideologia normativa do 

sobretrabalho”. Ficamos sobreimplicados porque somos submissos à ordem 

econômica e social, e as normas, leis e ordens hierarquicamente superiores. Na sobre 

implicação não se formam sujeitos, mas sujeitados às determinações institucionais. 

Para Guattari (1987, p.101) o grupo sujeitado  

 
Recebem passivamente suas determinações do exterior e com a ajuda de 
mecanismos de auto conservação, se protegem magicamente de um nonsense 
sentido como externo; assim procedendo, eles recusam qualquer 
possibilidade de enriquecimento dialético fundado na alteridade do grupo  

 

Reconhecer essa dimensão da preceptoria é um dos passos para compreender 

que ela acontece num contexto que tem uma história, que tem uma cultura da qual 

participam sujeitos preceptores, pacientes, residentes, gestores, cada um deles com 

seus valores, ideias, conceitos, muitas vezes em conflito. 
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5.2- A organização do Tempo como Fator Determinante na Preceptoria 
 
 Com a leitura dos relatos na oficina observou-se que os preceptores sentem 

dificuldades com o acúmulo de funções, sentindo-se sobrecarregados no exercício da 

profissão, o que tem prejudicado a prestação da assistência ao graduando, sendo 

realizada muitas vezes de forma inadequada.  

Foi colocado que vivenciar o papel de preceptor em uma unidade hospitalar 

confere uma sobrecarga de trabalho, devido ao acúmulo de funções. Foi possível 

perceber que uma grande preocupação dos profissionais é a assistência prestada ao 

graduando, geralmente comprometida.  

Ter um tempo disponível para poder discutir com os acadêmicos sobre o 

processo de estágio e com a equipe multiprofissional também é de suma importância 

para o crescimento de ambos e para melhoria do estágio proposto. O fato de ter um 

espaço adequado também para essas discussões é importante, pois os setores 

possuem grande rotatividade e não há privacidade para tais discussões. 

“Na verdade assim a gente é preceptor, nós somos preceptores mas a gente 
não tem um horário pra se dedicar, um local, a gente atende tudo ali o 
mesmo tempo (usuário), atende o estagiário também então é complicado 
porque quando vem o estagiário alguém fala assim, oh você tem 2h do seu 
dia pra se dedicar ao seu estagiário não é assim não você se vira com o seu 
tempo e faz o que der pra fazer.” Rosa 

“Mesmo assim fica capenga, a gente fica chateada porque por exemplo no 
serviço social a gente faz relatórios pro ministério público, a gente faz pra 
juizado, então você, eu fico sinceramente muito triste quando a minha 
estagiaria termina o estagio dela e eu não pude conversar sobre o relatório 
mostrar pra ela, porque a gente não tem tempo mesmo, gente é muito 
complicado e a gente fica com aquele peso de consciência porque você sabe 
que de repente poderia ter sido melhor ela vai sair dali sem nunca ter visto o 
relatório.” Amarelo 

E o tempo no setor como determinante para que o conhecimento possa ser 

passado de forma mínima, pois uma vez que o setor esteja mais agitado essa 

transmissão ficará prejudicada e possivelmente o acadêmico naquele dia perderá uma 

oportunidade de aprendizagem que talvez não tenha em outro dia. 

“Porque realmente a gente fica numa sobrecarga de trabalho, você tem que 
fazer o seu trabalho e mais” Verde 

E esse ponto foi enfatizado mais uma vez quando foi questionado se eles 

julgavam importante continuar com esses encontros, cada um usando sua criatividade 

para driblar o tempo.  
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“Volto ao problema o tempo né, eu só consegui estar aqui porque a outra 
menina segurou pra mim, esse é o problema. Então eu acho que o principal é 
isso, a falta de normatização, falta de tempo pra gente poder se dedicar ao 
aluno” Marfim 

 “O meu setor está sem ninguém rs” Laranja 

“Eu acho que o que ela falou é importantíssimo, viabilizar o tempo né 
porque a gente torce pra que o setor esteja tranquilo pra gente ser um bom 
preceptor porque se o setor tiver complicado, você vai ser um péssimo 
preceptor aquele dia, não vai ensinar nada, ou você vai deixar a desejar, 
aquele aluno vai sair perdendo.” Verde 

Na atualidade, vivemos uma relação peculiar com o tempo, que se expressa, 

principalmente, pela aceleração (QUEIROZ, 2007).  

Como destaca GUATTARI (1977), tendo o capitalismo se expandido por 

quase todo o planeta, sua sobrevivência agora exige um processo constante de 

"intensificação". A competitividade que daí advém implica na incansável corrida 

"contra o tempo". 

As relações de poder disciplinares fortemente associadas ao capitalismo 

desde os primórdios da industrialização envolvem, entre outros mecanismos, um 

controle do tempo. Em suas análises genealógicas, FOUCAULT (1977) evidencia 

como o gerenciamento das atividades no tempo concorre para a produção do ser 

humano "economicamente útil e politicamente dócil". No contemporâneo, as novas 

formas de poder vinculadas à internacionalização do capitalismo exacerbam o 

controle das realizações através dotempo. (QUEIROZ, 2007)  

Ao voltarmos o olhar para a educação no Brasil, algumas propostas recentes 

chamam nossa atenção. Estimula-se cada vez mais a implantação de cursos 

universitários de curta duração, assim como a redução do tempo dos cursos já 

existentes. Simultaneamente, reforçam-se as iniciativas de formação continuada dos 

educadores, frequentemente através de cursos rápidos, assim como a dos 

profissionais em geral, muitas vezes em seu próprio espaço de trabalho. O crescente 

processo de avaliação de instituições educacionais e, mais especificamente, de seus 

respectivos profissionais tende a valorizar a quantidade de produção em um 

tempopredeterminado. O "modelo intelectual" proposto gira em torno da quantidade 

de publicações, do número de participações em eventos, da variedade de cargos 

ocupados e assim por diante. Impõe-se, na esfera da Educação, o modelo de máxima 

produção em menor tempo, característico do capitalismo dominante. (QUEIROZ, 

2007) 
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A dupla temporalidade presente na aprendizagem inventiva permite romper 

ainda com a regulamentação minuciosa do tempo, que "pré-enche" a experiência 

direcionando os encontros. A atenção ao que se dá permite detectar as inclinações 

controladoras e entregar-se à comunicação com linhas inspiradoras de devir. Em 

meio à rede de acontecimentos o professor, também aprendiz desse pensar criador, 

precisa cuidar do plano de encontros. Cabe-lhe, por exemplo, abrir oportunidades 

para o mergulho em novas ideias, novos materiais e atividades. Potencializar a 

inventividade dos encontros supõe também evitar que produtos e formas de aprender 

preconcebidas atropelem a densidade da experiência. O conhecimento como fazer-se 

de si e do mundo precisa de um tempo de elaboração. (QUEIROZ, 2007) 

 

“Eu trabalhei no mesmo sistema que ela trabalhou na educação 4 anos 
também, a gente tinha tempo de discutir um caso, se fosse uma família que 
tinha um problema eu tinha tempo de parar pra ajudar, a gente sentava 
multiprofissional, a gente sentava com a TO, orientadora pedagógica, 
educacional, pediatra, a nutricionista, a assistente social e a professora, 
todas sentávamos e discutíamos uma vez por mês e discutia os casos, o que a 
gente poderia fazer, o que de melhor a gente podia fazer, aqui não, tem 
muito caso social que uma pode ajudar a outra porque são muitas cabeças 
pensando mas a gente não tem tempo pra fazer isso, uma correria. È o tempo 
todo dessa forma, por exemplo nós tínhamos um caso social aqui de mais de 
1 ano que foi dever de casa da estagiária, nós não tínhamos condição de 
ficar aqui, pra fazer aqui, então ela levou pra casa, buscou na internet, hoje 
nós temos internet mas até 8 meses atrás nós não tínhamos internet, não tem 
tempo e espaço”. Amarelo 

“Tá mas aqui nós não podemos porque aqui nós não temos tempo é como a 
colega falou, porque aqui nós não temos um espaço, nó não temos tempo e 
ao mesmo tempo a gente atende tudo, a gente atende o óbito, aquele que tá 
nascendo, o outro que ta passando mal e que há mais de 2h esperando o 
resultado do exame, aquele que tá sentindo dor e a enfermeira não quer 
aplicar a injeção, não quer passar na frente e aquele que foi abandonado. 
Acredito que nos outros setores é a mesma coisa conforme a lilás falou, você 
recebe o estagiário de enfermagem, ele não sabe nada, mas ao mesmo tempo 
chega um baleado ela tem que para tudo naquela correria e tal.” Branco 

 

A proposta do trabalho socioclínico institucional é de compreender melhor a 

temporalidade na qual se inscrevem os sujeitos e da qual eles mesmos talvez não 

tenham senão, uma percepção confusa ou falsa. As técnicas de ocupação do tempo, 

elaboradas pelos sociólogos para estudar os funcionamentos familiares, nos leva a 

esta reflexão. 
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Para é isso é fundamental a compreensão dos profissionais que as atividades 

exercidas como preceptores não devem estar dissociadas da prática assistencial e 

gerencial e não são “um a mais” nas suas funções. 

No artigo sobre essa metodologia, Guilbert, Lowit e Creusen, (1965, p. 327) 

dedicam uma atenção particular ao que eles chamam de o problema do acúmulo de 

ocupação. Trata-se inicialmente de uma dificuldade ligada à coleta de dados. Os 

homens e mulheres que participavam da pesquisa deviam preencher uma tabela na 

qual eles indicavam suas ocupações segundo as faixas de horários. O fato de que 

várias atividades possam se sobrepor no real pode conduzir o sujeito a ter de escolher 

entre uma ou outra de suas ocupações para preencher o formulário de pesquisa (eu 

escuto o rádio ou eu tricoto?) O artigo fala de uma vontade de reduzir ao máximo o 

efeito da subjetividade individual. Uma tabela permitindo mencionar a existência de 

várias atividades simultâneas é proposta aos pesquisados. "A anotação de acúmulos 

de atividades permitiria, portanto afastar um elemento de subjetividade 

particularmente importante no caso de um questionário 'linear'"  

Esta grade destaca que o acúmulo é extremamente frequente uma vez que 

somente 53 questionários em 696 não mencionam isto. Os pesquisadores estimam 

então que esta complexidade dos dados se aproxima da "complexidade real", fazendo 

aparecer as "constelações de ocupações". Entretanto, com esta complexidade 

crescente a subjetividade permanece para estes sociólogos como um "problema" que 

ainda é preciso reduzir. "(...) torna-se evidente que este método permite eliminar 

elementos importantes de subjetividade na anotação das respostas.” Poderíamos dizer 

portanto que toda forma de subjetividade teria desaparecido? (GUILBERT, LOWIT 

e CREUSEN, 1965, p. 331). 

Na prática socioclínica o uso do que eu chamo "cronômetros" é igualmente a 

via do tensionamento. Pela coleta (frequentemente complicada), pela produção (no 

contexto do trabalho socioclínico) ou pela análise coletiva (sempre delicada) das 

ocupações do tempo, dos horários, dos calendários e mesmo da gestão do tempo, a 

maneira pela qual o tempo é tratado numa entidade social pode ser trabalhado. 

Enfim, o tempo passado para cada um no trabalho socioclínico (da aceitação de uma 

entrevista a uma participação pesada de várias dezenas de horas) pode vir em 

dedução ou em suplemento do trabalho ordinário, pode ser reconhecido como 

importante pelo estabelecimento ou organização, ser considerado apenas como boa 
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vontade ou ser somente tolerado. O tempo é, pois, no dispositivo em si, um 

analisador particularmente interessante das implicações profissionais. (MONCEAU, 

2012) 

Existe uma relação estreita entre tempo e dinheiro e um efeito analisador da 

repartição do tempo. Como o dinheiro, o tempo é contado. Ele dá lugar a 

negociações e a compartilhamentos. Mas diferente do dinheiro, o tempo dedicado ao 

trabalho não pode ser resgatado, apesar de poder ser remunerado. Na atividade 

profissional, são as quantidades de tempos (de trabalho) a ser executado, que são 

objetos de negociações difíceis. Mas o tempo não é somente um dado objetivo como 

indicavam os sociólogos que trabalham na ocupação do tempo. (MONCEAU, 2012) 

Integrar instrumentos que contam e repartem o tempo num trabalho 

socioclínico é ao mesmo tempo trazer aos participantes elementos que eles 

consideram frequentemente como objetivos a abrir assim a exploração da percepção 

subjetiva que eles têm destes dados objetivos. Mas trabalhar a dimensão temporal é 

também trabalhar a programação do campo de pesquisa socioclínico em si. A relativa 

dificuldade que aí encontramos de programar datas ou em sustentar os prazos, deve 

ser tratado com atenção, mas nenhuma interpretação automática pode ser daí 

deduzida (MONCEAU, 2012). 
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VI- PRODUTO DA DISSERTAÇÃO 

 

Instrumento para Análise das Implicações dos Preceptores: Diretrizes Para a 

Organização da Preceptoria em Unidades de Saúde 

 

Este produto foi desenvolvido como uma das exigências finais do curso de 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal Fluminense, que 

tem como objetivo caracterizar a relevância social dessa formação para a sociedade. 

Ele foi construído a partir da análise realizada nos encontros com os 

preceptores durante a pesquisa que declararam sentir falta de uma melhor 

organização da preceptoria. Tem o propósito de contribuir com a elaboração de 

diretrizes para a Preceptoria na unidade nas modalidades de estágio extracurricular e 

residência. 

De acordo com o conceito de Institucionalização definido pela Análise 

Institucional vivemos o momento em que a preceptoria se transforma na unidade. A 

Preceptoria em saúde que construímos vem se modificando numa resultante do 

constante confronto entre instituído e instituinte. Diante disso, sugere para futuras 

discussões coletivas, a apreensão da preceptoria como a vivência de experiências 

diferenciadas, refletidas sobre a maneira de aprender e ensinar de cada um no serviço 

de saúde. O preceptor como agente de transformação deve estar disposto a sanar 

dúvidas, realizar a parte técnica junto com aluno e não somente delegar. Nessa ação 

educativa que o profissional de saúde exerce é fundamental que haja incentivo para 

inseri-lo nas pesquisas e leva-los a reflexão do seu processo de trabalho. 

Elaboramos uma metodologia para a construção de diretrizes que venham 

apoiar a discussão coletiva dos profissionais de saúde que atuam como preceptores, 

no sentido de elaborarem em conjunto, um programa de preceptoria para o Hospital 

deste estudo.  

A elaboração destas diretrizes se apoia nas seguintes leis, resoluções e portaria:  

A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

A resolução nº. 5/SES/CNRM, de 08 de junho de 2004, que dispõe sobre os 
serviços de preceptor/tutor dos programas de residência médica. 
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A Lei nº. 11.129, de 30/06/2005, nos termos dos art. 13 a 18, que orienta o 
Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho. 
 A Portaria nº 1.111/GM de 5 de julho de 2005, que fixa normas para a 

implementação e a execução do Programa de Bolsas para a Educação pelo Trabalho. 

A Lei nº 11.788/2008 que regulamenta as atividades dos estagiários e 

estudantes. 

Considerando a legislação acima e compreendendo que ser preceptor é um 

papel desafiador e importante que ajuda a preparar os futuros profissionais para 

atuarem em cenários complexos, que exige diferentes técnicas e metodologias de 

prestação de cuidados, além de compromisso ético-político com as diretrizes do SUS, 

entendemos que quando os estudantes encontram um preceptor experiente, aprendem 

por meio da observação, dos questionamentos, das orientações e na participação ativa 

no cuidado. Preceptores podem facilitar a aprendizagem constituindo-se em um 

suporte para os estudantes ao articular as expectativas dos mesmos, com as 

oportunidades que ocorrem no ambiente de trabalho. 

Um primeiro passo na construção das diretrizes para a preceptoria no hospital é 

levar cada profissional de saúde que atua ou vai atuar como preceptor a conhecer a si 

mesmo enquanto pessoa e profissional implicado na função de preceptoria. Esta 

tomada de consciência de como “estou e/ou sou como preceptor” será importante 

para que conhecidas as implicações pessoais e profissionais, o preceptor possa 

participar de outras atividades propostas como, por exemplo, dos cursos de 

capacitação, já mais consciente dos problemas ligados a preceptoria, separando os 

problemas pessoais dos profissionais e dos institucionais.   

Abaixo colocaremos alguns questionamentos que pensamos poder auxiliar os 

preceptores a realizarem uma análise das suas funções e ou competências 

incentivando-os a ter um repensar sobre sua prática na preceptoria. Trata-se de um 

questionário de auto avaliação. Ele não precisa ser devolvido, pois seu objetivo é 

levar cada um a fazer uma reflexão de seus conhecimentos como educador, suas 

atitudes frente a preceptoria o que vai permitir que conheçam suas implicações 

facilitando futuramente o desempenho na função de preceptor.  

 Nossa motivação para iniciarmos a elaboração das diretrizes com um 

questionário, deve-se a possibilidade de criar espaço para que a organização da 

preceptoria no hospital seja amplamente debatida para que no momento de se definir 
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as possíveis normatizações, esperamos que as mesmas venham refletir um 

pensamento coletivo e livre de pré conceitos já incorporados e instituídos na vivência 

dos profissionais preceptores.  

INSTRUMENTO DE AUTO AVALIAÇÃO: como me percebo como preceptor?  

1- Minhas práticas profissionais no setor permitem que eu influencie no processo de 

aprendizagem do aluno? Sim (   ) Não (   ) as vezes (  ) Caso a resposta seja negativa 

ou as vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o problema;  

 

2- Tenho habilidades e competências como educador para compartilhar meus 

conhecimentos com os estudantes? Sim (   ) Não (   ) Penso que poderia melhorar (   ) 

Caso a resposta seja negativa, ou que precisa melhorar, repense a questão e veja se 

consegue identificar o problema;  

 
 

3- Procuro articular as expectativas dos alunos com relação aos objetivos elaborados 

por eles para seu aprendizado no cenário de prática, com a possibilidade de alcance 

dos mesmos? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja negativa, ou as 

vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o problema;  

 

4- Programo meu tempo de maneira a organizar reuniões periódicas com os alunos para 

discutir o alcance dos objetivos educacionais, estudando em conjunto outras 

possibilidades? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja negativa, ou as 

vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o problema;  

 
 

5- Tenho buscado estratégias que facilitem a experiência de aprendizado dos estudantes 

através da disponibilidade para ouvi-los e de fornecer orientações sempre que se faz 

necessário? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja negativa, ou as 

vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o problema;  

 

6- Na maioria das vezes estou disposto (a) a ajudar o aluno em situações em que o 

mesmo não tem certeza de como proceder?  Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a 
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resposta seja negativa, ou as vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o 

problema;  

7-  A metodologia de comunicação e expressão que utilizo é bem compreendida pelos 

estudantes, permitindo abertura para questionamentos, para o desenvolvimento do 

pensamento crítico –reflexivo que permita sua autonomia na busca de estratégias 

para a resolução de problemas e tomada de decisão? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) 

Caso a resposta seja negativa, ou as vezes, repense a questão e veja se consegue 

identificar o problema;  

 

8- Procuro aumentar gradualmente a responsabilidade do aluno no atendimento aos 

pacientes? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja negativa, ou as vezes, 

repense a questão e veja se consegue identificar o problema;  

 
 

9-  Tenho fornecido ao aluno um feedback sobre suas atividades assistenciais, 

gerenciais, educativas, de relações interpessoais, e em áreas que necessitam 

melhorias na prática, de maneira a que ele possa repensar o seu saber fazer e adquirir 

as necessárias competências e habilidades como profissional de saúde? Sim (   ) Não 

(   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja negativa, ou as vezes, repense a questão e veja 

se consegue identificar o problema;  

 

10-  Elaboro um registro diário com anotações e comentários se possível exemplificando 

os fatos, de como os alunos estão cumprindo os objetivos trazidos para o seu 

processo de aprendizado? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja 

negativa, ou as vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o problema;  

 
 

11- Como procedo para a avaliação dos alunos?  Faço uma pequena avaliação de seus 

conhecimentos assim que chegam ao hospital? Sim (   ) Não (   );  a avaliação 

acontece durante o desenrolar do estágio? Sim (   ) Não (   ) ;  A avaliação é realizada 

apenas no final do estágio? Sim (   ) Não (   ); Não participo de nenhum momento do 

processo de avaliação Sim (   ) Não (   ); Outros 

_________________________________________________________________ 
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12- Durante o processo avaliativo, crio oportunidades para que o aluno faça uma reflexão 

sobre o que eles esperam do estágio, o que aprenderam durante o estágio e como eles 

podem aplicar o que aprenderam no futuro, criando para eles uma aprendizagem 

significativa? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja negativa, ou as 

vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o problema; 

 
 

13-  Meu relacionamento com os docentes da Universidade ou com outros preceptores 

me permite trocar idéias sobre o desempenho dos alunos? Sim (   ) Não (   ) As vezes 

(   ) Caso a resposta seja negativa, ou as vezes, repense a questão e veja se consegue 

identificar o problema; 

 

14- De que maneira tenho agido com o estudante por ocasião de algum incidente 

desagradável envolvendo outros profissionais, os colegas, o paciente e seus 

familiares? Falo pessoalmente com ele Sim (   ) Não (   ); faço uma reunião com 

todos os alunos e coloco o problema em discussão Sim (   ) Não (   ); Marco uma 

reunião com o professor responsável e o aluno para discutirmos o problema Sim (   ) 

Não (   ); falo diretamente com o professor sem falar com o aluno Sim (   ) Não (   ); 

outros;   

 
 

15-   Utilizo alguma estratégia de motivação e encorajamento para que o aluno sinta-se 

acolhido na unidade, respeitado e valorizado como cidadão e como futuro 

profissional de saúde?  Sim (   ) Não (   ) As vezes (   )  Se a resposta for afirmativa 

ou as vezes, relatar o tipo de estratégia utilizada; 

 

16- Reconheço que o aluno traz consigo diferentes experiências que devem ser 

consideradas e valorizadas no processo ensino aprendizado, valorizando sua 

expressão de idéias, seu raciocínio, e o feedback que ele me fornece em todas as 

oportunidades? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) Caso a resposta seja negativa, ou as 

vezes, repense a questão e veja se consegue identificar o problema; 
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17-  Permito que o aluno tenha uma participação ativa na assistência, muito mais do que 

a observação das atividades oferecendo oportunidades para a prática de avaliação 

clínica, entrevistas, processos de intervenção a fim de promover o  desenvolvimento 

de habilidades,  de confiança e  de competência? Sim (   ) Não (   ) As vezes (   ) 

Caso a resposta seja negativa, ou as vezes, repense a questão e veja se consegue 

identificar o problema; 

 

18- Conheço as leis, portarias e decretos relativos a preceptoria? Sim (   ) Não (   )  

 
 

19- Tenho conhecimento das diferentes formas de educação e especificamente da 

educação permanente em saúde e como aplicá-la na prática da preceptoria? Sim (   ) 

Não (   )  

 

20-  Fale a respeito de como você se avalia como preceptor  

 

Estes e outros questionamentos poderão contribuir para que nos próximos 

encontros o grupo se perceba mais apto para traçar os objetivos da preceptoria; o 

papel e as competências do preceptor; o papel e as competências das instituições 

parceiras;  o papel e as competências dos estudantes; os diferentes formulários para 

identificação de professores, preceptores, alunos, os diversos formulários para o 

processo de avaliação (aluno, preceptor, professor, Instituição formadora, hospital); a 

carga horária destinada a preceptoria e ao estágio do aluno; os temas que devem 

fazer parte da capacitação do preceptor e muitas outras providências que deverão ser 

tomadas de acordo com as leis ,decretos e portarias que regulamentam a preceptoria. 

O que faz a diferença neste tipo de organização, é que a mesma busca 

horizontalizar as ações, aumentar a integração do grupo de profissionais de saúde que 

vai se envolver com a organização da preceptoria, criar um  novo conhecimento a 

partir de discussões coletivas, proporcionando que durante o repensar das atividades 

aspectos instituintes sobre a preceptoria ganhem espaço nos posicionamentos já 

instituídos na prática dos profissionais. Ainda que a preceptoria venha a ser 
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normatizada, sua institucionalização será permeada por constantes mudanças e 

transformações, em processo sempre dinâmico . 

 

 

 

VII- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao se iniciar estas reflexões sobre a preceptoria como prática de formação dos 

profissionais de saúde, se fez necessário elaborar uma revisão bibliográfica sobre a 

preceptoria e, também, realizar uma reflexão sobre minhas implicações com o objeto 

desse estudo: “as ações de preceptoria na formação em saúde, em uma unidade 

hospitalar do município de Duque de Caxias – RJ”.  

A partir do referencial teórico metodológico da Análise Institucional, entendeu-

se a preceptoria como uma instituição que em seu movimento dialético, envolve o 

confronto entre os aspectos instituídos e instituintes na prática dos preceptores, 

revelando sua institucionalização a partir da criação de uma nova ordem ou da 

transformação da instituição preceptoria já existente.  Para uma aproximação deste 

movimento, escolheu-se como objetivo geral analisar o processo de 

institucionalização da preceptoria em saúde em uma unidade hospitalar geral e 

como objetivos específicos: identificar as atividades desenvolvidas pelo profissional 

de saúde que atua como preceptor na atenção hospitalar; descrever as percepções 

dos diversos profissionais sobre o exercício da preceptoria na formação em saúde e 

comparar as diferentes percepções sobre a preceptoria entre profissionais da saúde 

que exercem esta atividade em uma unidade hospitalar. 

O primeiro objetivo específico foi abordado na revisão bibliográfica, onde a 

partir de leis, portarias, documentos e artigos foram possíveis conhecer as atividades 

pertinentes ao preceptor resumidas em orientar, dar suporte, ensinar compartilhar 

experiências que melhorem a competência do graduando e do recém-graduado, 

favorecer a aquisição de habilidades em situações reais no ambiente de trabalho, 

participar do processo avaliativo e ser um profissional reflexivo.  

Durante a discussão dos eixos temáticos: o ser preceptor e asdimensões do 

exercício do preceptor o relato dos entrevistados veio revelar o que os preceptores 
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participantes entendiam sobre a preceptoria, momento este importante para 

correlacionar teoria e prática, os participantes deixaram claro que apesar de 

conhecerem as atividades pertinentes ao preceptor, não se sentiam preparados para 

desenvolvê-la como gostariam, salientando a falta de capacitação como uma das 

principais causas. Isto levava muitos profissionais a agirem de acordo com o que 

puderam observar da função do preceptor na época em que eram estudantes, fazendo 

com que as habilidades e competências que deveriam ser alcançadas pelos alunos 

não fossem plenamente alcançadas. Os que se sentiam mais a vontade como 

preceptores destacaram terem uma formação prévia no mestrado ou na formação de 

pedagogia.  

Destacaram como dificuldades: a falta de esclarecimento formal por ocasião da 

contratação sobre a atividade da preceptoria: a sobrecarga de trabalho em 

consequência de ter que realizar atividades assistenciais e pedagógicas; a falta de 

uma regulamentação para as funções do preceptor. Colocaram também aspectos 

positivos como gostar de desenvolver a preceptoria; oportunidade de trocar 

experiências; de ampliar o conhecimento pela revisão da teoria atualizada; pela 

possibilidade de momentos de reflexão acerca de seu trabalho, do espaço que ocupa 

enquanto assistencial e como preceptor  

O segundo e terceiro objetivos foram abordados nos eixos temáticos satisfação 

em receber graduandos e o desenvolvimento do estágio de acordo com as 

características dos acadêmicos, onde foi possível colocar em pauta os sentimentos 

vivenciados pelos profissionais preceptores, como o medo dos alunos cometerem 

erros durante os procedimentos, a insegurança no desenvolvimento das atividades 

pelo distanciamento dos professores da instituição de Ensino Superior para com os 

funcionários do hospital; certo desamparo intelectual na condução do estágio para os 

estudantes; a percepção positiva ou negativa sobre seu trabalho na preceptoria 

revelado pelo maior ou menor interesse dos alunos durante o estágio, o que também 

permitiu comparar as diferentes percepções dos participantes sobre a preceptoria.  

Tratando-se de um estudo que utilizou a metodologia da socioclínica 

institucional, o mesmo não ficaria completo sem revelar os analisadores, que 

permitiram uma aproximação daquilo que se identificou nas entrelinhas dos relatos. 

Os analisadores trouxeram questões importantes para a compreensão da dinâmica 

institucional, revelando aspectos que não foram captados durante a entrevista, mas 
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que apareceram nas oficinas e na leitura das anotações. O analisador Convite aos 

preceptores na participação da pesquisa, possibilitou uma abertura para que falassem 

de seu cotidiano com outros preceptores; evidenciou o desejo de reconhecimento 

pelo seu trabalho e os anseios para a construção de um Programa de Preceptoria 

através de sua normatização. Puderam nesta oficina, revelar suas angústias com 

relação ao estágio a ser oferecido e perceber o comprometimento de todos os 

preceptores. Foi possível perceber a implicação dos participantes com a preceptoria 

e, sobretudo, as sobreimplicações relacionadas ao trabalho assistencial e educacional, 

levando-os a sensação de impotência no desenvolvimento de suas funções como 

preceptor. O analisador permitiu revelar às subjetividades ligadas a preceptoria, que 

apareceram na forma de sentimentos, o que contribui também para o alcance do 

segundo objetivo deste estudo. 

No analisador o tempo como fator determinante na preceptoria foi possível 

identificar os sentimentos ligados à necessidade de desdobrar-se no tempo, o que 

pode explicar atitudes de descaso e desinteresse para exercer as funções de 

preceptoria, organizar e participar de reuniões, indicando possíveis sobreimplicações 

com seu trabalho. A sobrecarga relatada pelos participantes deixam os preceptores 

sem tempo para discutir com os estudantes e com a equipe multiprofissional o 

processo de estágio, e as ações desenvolvidas no cotidiano da assistência. Percebe-se 

nos relatos como o fator tempo tem modificado as relações dos profissionais com seu 

trabalho, onde se valoriza mais a produtividade que as relações interpessoais, em 

uma relação muito estreita entre o tempo e dinheiro. Daí que tempo e o dinheiro, são 

importantes analisadores em estudos da socioclínica institucional 

Durante o estudo foi possível identificar os três momentos da dialética que 

coexistem em uma instituição (LOURAU, 1995). O primeiro momento o da 

universalidade foi abordado ao se trazer as normas sobre a formação dos 

profissionais de saúde, desde o SUS em 1988, as Diretrizes Curriculares de 2001, a 

constituição dos centros de estudos nos hospitais públicos para a regulamentação dos 

estágios e o desenvolvimento da educação permanente dentre outras citadas, 

revelando a existência de normas já instituídas nas práticas dos profissionais que 

desenvolvem a preceptoria. Observou-se nos relatos e na discussão deste estudo, que 

são muitos os desafios apontados pelos profissionais que exercem a função de 

preceptor que começaram a questionar o instituído, por não atender suas 
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necessidades como sujeitos responsáveis pelo processo de formação. Este se 

constituiu no segundo momento da dialética institucional, o da particularidade, onde 

práticas instituintes, trazem novas maneiras de se pensar à preceptoria.  Finalmente 

Lourau fala do momento da singularidade, de negação da particularidade, em que o 

conceito de instituição tem por conteúdo as formas organizacionais e jurídicas 

necessárias para atingir determinado objetivo ou determinada finalidade que é o 

momento da institucionalização.  Quando os participantes referem querer uma 

regulamentação da preceptoria, pode-se dizer que se aproxima o momento da 

institucionalização da mesma. Monceau (2013) refere que a institucionalização é um 

movimento social entre instituído e instituinte no interior das instituições através do 

reconhecimento da necessidade de uma mudança. A institucionalização não é o único 

resultado possível dessa relação entre instituído e instituinte, o desaparecimento ou 

dissolução do que já existe, mas a passagem de um estado para outro, um 

movimento. 

Considera-se que os objetivos deste estudo, foram atingidos e que o referencial 

teórico metodológico da análise institucional escolhido, permitiu um avanço no 

entendimento sobre a formação dos profissionais de saúde e sobre o importante papel 

do preceptor neste processo.  

Finaliza-se o estudo com as contribuições trazidas pelos participantes sobre as 

possíveis maneiras de melhorar a preceptoria nos hospitais públicos onde o ensino 

realizado a partir das práticas assistenciais possa ser parte integrante da formação de 

todo profissional de saúde. Enfatizam os participantes: 

Que o preceptor, professor e alunos devem se reconhecer como parceiros 

proporcionando um maior crescimento no processo ensino-aprendizagem, 

fortalecendo a interação entre as instituições;  

Que o professor supervisor deve estar mais presente no campo de prática 

fortalecendo a integração entre a academia e o hospital. A aproximação entre 

preceptores e professores representa um passo fundamental na construção de 

estratégias de partilhamento de responsabilidades entre a universidade e os serviços 

de saúde na formação dos futuros profissionais de saúde;  

Sobre a necessidade do preceptor de “gostar” do que faz, de maneira a 

despertar o interesse dos alunos em aprender e estudar, possibilitando relacionar a 

teoria com a prática;  
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Que se deve instituir um programa de acolhimento para a recepção dos 

acadêmicos e que a mesma não deve ser influenciada pelos fatores dificultadores da 

atuação do preceptor (falta de tempo, falta de dinheiro), pois os mesmos estão 

chegando ao local do estágio com muitas expectativas sobre a possibilidade de 

ampliar o conhecimento na prática;  

Sobre a necessidade da realização de uma discussão prévia antes do início do 

estágio, para que o preceptor conheça os anseios, as necessidades e os objetivos de 

cada acadêmico, o que pode contribuir para melhorar a relação graduando e 

preceptor e facilitar o processo ensino aprendizagem;  

Sobre a importância de uma avaliação conjunta onde preceptor, professor e o 

aluno possam discutir erros e acertos, não para uma punição, mas antes para ampliar 

as reflexões sobre as dificuldades na integração entre teoria e prática;  

 Ressalta-se que durante a pesquisa realizada na unidade foi implantado o 

programa de Residência Médica com duas vagas para clínica médica e duas para 

cirurgia geral. Os médicos que são preceptores dos residentes possuem auxílio para 

exercerem tal atividade o que consideramos um ganho para incentivo para estes 

profissionais.  

Especificamente, com relação à intenção da produção de conhecimentos, a 

partir da reflexão sobre os resultados obtidos com este trabalho, elaboramos 

posteriormente, juntamente com os participantes deste estudo, normas para a 

preceptoria contendo diretrizes para um protocolo de capacitação para profissionais 

de saúde que atuam como preceptores, contribuindo assim para uma prática voltada 

para o ensino-aprendizagem de qualidade. A implementação de uma política de 

preceptoria na unidade poderá contribuir para a formação e desenvolvimento de 

competências desses profissionais e dos acadêmicos que são ensinados por eles.  

Espera-se com isso que o programa de preceptoria se desenvolva com maior 

adesão por parte dos profissionais e que os mesmos se sintam acolhidos pela 

Instituição e possam se enxergar na importância desse processo. 

Como pesquisadora implicada nesse processo, foi de suma importância poder 

ouvir e aprender com os anseios dos preceptores. Apesar de fazer parte desta equipe, 

não estou inserida na assistência e foi de grande valia escutar as dificuldades de 

quem está na prática, para juntos podermos transforma-la. 
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Observando os relatos do diário de pesquisa, recordo-me do medo que tive de 

haver baixa adesão dos profissionais à pesquisa, pois foi a primeira vez que estes 

foram convidados a participar de uma pesquisa na unidade e temia que os mesmos 

não considerassem importante a discussão do processo de preceptoria na unidade. 

Porém para minha grata surpresa, os sujeitos participaram ativamente e se 

mostraram dispostos a participarem de futuros encontros para apresentação do 

produto desta pesquisa.  

Como nunca havia trabalhado com o método de Análise Institucional não foi 

fácil escrever sobre o assunto. Compreender conceitos novos e complexos a serem 

inseridos na pratica do profissional de saúde, demandou certo tempo. O aprendizado 

está apenas começando e o aprofundamento será contínuo. Mas acredito que 

trabalhar com este referencial foi muito relevante para a área da saúde, pois os 

conceitos principalmente de instituído, instituinte, instituição, implicação e 

analisador já se encaixam no cotidiano das práticas profissionais, porém antes não 

tinha o olhar voltado para tais definições. 

Considero que atualmente adquiri uma prática mais reflexiva sobre a autonomia 

dos sujeitos na construção da sua prática profissional e, principalmente, como 

enfermeira do Centro de estudos, acompanhando a preceptoria dos acadêmicos 

bolsistas privilegia a necessária incorporação de etapas de reflexão coletiva na 

prática dos preceptores do Programa de Acadêmico Bolsistas do HMMRC. 
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APÊNDICE I 

 
Universidade Federal Fluminense 

Centro de Ciências da Saúde 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-Graduação e Pesquisa 
Curso de Mestrado Profissional de Ensino em Saúde 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
O senhor está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “Preceptoria 

de Ensino Superior em uma Unidade Hospitalar: A prática do profissional de saúde 

como analisador da instituição formação em saúde”, que tem como objetivo analisar 

a institucionalização da preceptoria em saúde em uma unidade hospitalar geral do 

município de Duque de Caxias.  As informações coletadas serão tratadas de forma 

anônima e confidencial, ou seja, em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento 

você pode recusar-se responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar 

seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa consistirá em 

participar de um grupo focal com roteiro elaborado e/ou responder a uma entrevista 

feita pelo pesquisador sobre as atividades de preceptoria, que exerce na unidade 

hospitalar. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 

do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

Pesquisador- Marcelle Martins de Morais Sanches 

 

Endereço: Rua Araguaia, 1696/505. Freguesia - JPA. Rio de Janeiro. CEP: 22745-

271 

Tel.: (res) 3592-4568; cel. 8124-7874. E-mail: marcellemmartins@ig.com.br 

 

Rio de Janeiro,........de............................ de 2014. 
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Eu,_____________________________________, RG nº ___________________ 

declaro estar ciente do inteiro teor deste termo de consentimento e estou de acordo 

em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento. 

 

Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador responsável, 

comunique o fato à Comissão de Ética em Pesquisa da UFF: Rua Miguel de Frias, número 9, 7º andar, 

Icaraí, Niterói, RJ, email: etica@gar.uff.br. Telefones: (21) 2629-5205, 2629-5206, 2629-5209 e 2629-5216.  
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APÊNDICE II 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE ENFERMAGEM  

 

PESQUISA: “PRECEPTORIA DE ENSINO SUPERIOR EM UMA UNIDADE 
HOSPITALAR: A PRÁTICA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE COMO ANALISADOR DA 

INSTITUIÇÃO FORMAÇÃO EM SAÚDE” 

 

ENTREVISTA COM O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUA COM O PRECEPTOR 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Nº entrevista: ________________ 

Sexo: Masculino (   )   Feminino (   )       Idade: ______________________________ 

2- Formação profissional: 

A - Área de graduação: ___________________________________________________ 

B – Setor de atuação: _____________________________________________________ 

C- Tempo de Serviço: ____________________________________________________ 

D- Tempo de graduação / ano de graduação: __________________________________ 

E- Especificação da formação profissional: ___________________________________ 

3- Participação em cursos de capacitação sobre Preceptoria:  

(  ) sim             (  ) não 

4- Especificação dos cursos de capacitação sobre Preceptoria: 

ANO NOME DO CURSO INSTITUIÇÃO 

ORGANIZADORA 
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL: 

5- Tempo de atuação na instituição / ano de início: 

__________ anos __________ meses              Ano de início ________________ 

6- Setor onde trabalha: __________________________________________________ 

7- Tempo de atuação no setor: _______anos _______meses 

8- Turno de trabalho: (  ) diarista   (  ) plantão diurno   (  ) plantão noturno 

9- Tempo de atuação na função atual / ano de início da atuação: 

__________ anos __________ meses                  Ano de início ____________ 

10- Função desenvolvida: _________________________________________________ 

11- Tempo de atuação como preceptor:  

__________ anos __________ meses Ano de início ________________ 

12 - Setores e funções nos quais atuou na instituição: 

 PERÍODO SETOR FUNÇÃO 

1º    

2º    

3º    

4º    

5º    

 

13 - Em quantas instituições você trabalha em funções de saúde atualmente? 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) mais de 2 

14 - No caso de duas instituições, qual o tipo da segunda? 

(  ) Hospital 

(  ) Ambulatório 
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(  ) CMS 

(  ) Instituição de ensino, especificar: __________________________________ 

15 - Função exercida na segunda instituição: __________________________________ 

16- Exerce função de preceptor na segunda instituição:      Sim (   )          Não (   ) 

PERGUNTAS ABERTAS 

1- Para você, o que é ser preceptor? 

2- Quais atividades você desenvolve como preceptor de acadêmicos bolsistas neste hospital? 

3- Como foi a sua inserção na preceptoria de acadêmicos bolsistas? 

4- Você tem alguma dificuldade em atuar como preceptor de acadêmicos bolsistas? 

 

 

 

Data de aplicação da entrevista: ________/_______/_______ 

Entrevistador: _________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

PESQUISA: “PRECEPTORIA DE ENSINO SUPERIOR EM UMA UNIDADE HOSPITALAR: A PRÁTICA 

DO PROFISSIONAL DE SAÚDE COMO ANALISADOR DA INSTITUIÇÃO FORMAÇÃO EM SAÚDE” 

 

ROTEIRO PARA ORIENTAR A COORDENAÇÃO DA OFICINA 

 

 

1. Compreensão do grupo sobre a atividade de preceptoria desenvolvida com os acadêmicos 

bolsistas na unidade hospitalar;  

2. Descrição dos fatores facilitadores e dificultadores para o exercício da preceptoria 

na unidade;  

3. Análise da natureza da participação dos profissionais na atividade de preceptoria;  

4. Análise dos participantes sobre as suas implicações, para atuação no processo de 

preceptoria;  

5. Proposta do que poderia ser introduzido na proposta da preceptoria da instituição 

com descrição de como fazê-las;  

6. Avaliação de como a prática de preceptoria pode influenciar na construção do perfil 

do futuro profissional.  
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