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RESUMO  

A Preceptoria na saúde é pensada como espaço de ensino- aprendizagem pelo fato 
de efetivar-se por meio da relação educando-educador construída no diálogo e na 
oportunidade de ampliação de conhecimentos já apreendidos. A temática eleita para 
estudo refere-se aos avanços, limites, potencialidades e experiências da preceptoria 
na saúde para a formação do residente de enfermagem, no contexto do Sistema 
Único de Saúde.  Os objetivos do estudo foram conhecer o processo de preceptoria 
junto ao Programa de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, identificar potencialidades e 
limitações da preceptoria junto a este Programa de Residência em Enfermagem, 
analisar a influência da preceptoria na aprendizagem do residente em Saúde 
Coletiva e indicar, como produto, a estratégia educativa em forma de vídeo 
educativo “Preceptoria na saúde: o aprender e o ensinar no SUS”. Trata-se de 
pesquisa qualitativa do tipo descritiva e exploratória, realizada por meio de trabalho 
de campo em Unidades de Saúde de Atenção Primária e Unidades de Gestão do 
Município de Niterói-RJ, em 2015. Como participantes, 10 preceptores e 10 
residentes de enfermagem respondendo a entrevistas semi - estruturadas cujos 
dados passaram por análise de conteúdo temática e cujos núcleos geraram três  
categorias referentes aos depoimentos dos preceptores: A tênue eleição do 
preceptor como partícipe na formação em saúde; Preceptoria: relevante e plural para 
a formação do residente e A preceptoria na Atenção Primária a Saúde: 
potencialidades e limites. Foram também geradas três categorias em relação aos 
residentes: Formação do residente de enfermagem em Saúde Coletiva; A 
multiprofissionalidade orienta a formação do residente em enfermagem em saúde 
coletiva; Entre potencialidades e tensões de ser residente. Comprovou-se que, a 
identificação das potencialidades e desafios na formação do residente nos cenários 
do SUS é fundamental para operar mudanças que busquem a qualificação tanto no 
ensino quanto no serviço. Há que se vencer o desafio da fragilidade da capacitação 
pedagógica do preceptor para o exercício da preceptoria bem como trabalhar no 
estreitamento da relação ensino - serviço.  

Descritores: Preceptoria, Atenção Primária a Saúde, Enfermagem. 
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ABSTRACT   

 
The preceptorship in the health fields is thought of as a learning opportunity because 
of the fact that it can enhance the learned knowledge, as well as create a relationship 
between educator and learner based on dialogue. The chosen topic refers to the 
advances. The chosen topic for this study refers to the advances, limitations, 
strengths and experiences of preceptorship to the nursing residency formation in the 
Unified Health System context (Sistema Único de Saúde – SUS). This study aims to 
know the process of preceptorship at the Nursing Residency in the Community 
Health Program of the Fluminense Federal University; to identify the advantages and 
limitations of preceptorship in this program; to analyse the influences of the 
preceptorship process to the graduated students in this program; and to indicate an 
education strategy, a product in a video format titled “Preceptorship in the Health 
Field: the Learning and Teaching Process at SUS”. The methodology is qualitative, 
descriptive and exploratory. The study was carried out in primary health care settings 
as well as management units in the municipality of Niterói/RJ during 2015. A total 
number of 10 preceptors and 10 graduated nursing students participated, answering 
semi-structured interview questions in which the data collected had gone through 
content analysis. Related to the answers of the preceptors, it generated the three 
following categories: 1) the tenuous selection of the preceptor as a participant in the 
health formation process; 2) preceptorship: It is relevant and plural for the student in 
the residency context; and, 3) the preceptorship in the health field between strengths 
and limitations. Furthemore, related to the answers of resident students, it was 
created the three following categories: 1) the lack of systematized preceptorship 
practices during the formation of graduated students in the nursing residency 
program; 2) The multiprofessional work guides the formation of the graduated 
students in community health specialty; and 3) the strengths and stress of being a 
graduated resident student. Proved that the indentifying the potentials and 
challenges of the resident formation in the SUS context is critical to make changes 
that improve the education as well as the health services. Still there is the challenge 
of facing weakness of preceptor pedagogical training to exercise the preceptorship 
and working to strengthen the relationship between education and service. 
 
Keywords: Preceptorship, Primary Health, Nursing 
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 INTRODUÇÃO  

 

Para uma formação de qualidade de enfermeiros para atuar no campo da 

saúde coletiva e também, em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais na 

formação de profissionais de saúde, as quais apontam necessidade de inserção de 

todos estes profissionais o mais precoce possível nos cenários do SUS, é 

imprescindível a parceria entre todas as Instituições de Ensino Superiores (IES) e os 

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), que se efetivam pelo 

processo de preceptoria de profissionais da rede de assistência à saúde e atuam em 

diferentes serviços. A partir de minha prática profissional como preceptora de 

residentes de enfermagem há nove anos, indagações sobre o processo de trabalho 

do preceptor e o aprendizado dos residentes foram conquistando espaço em minhas 

reflexões, culminando com a realização desta pesquisa. 

No Brasil são ofertados, no âmbito da Pós-Graduação, vários Cursos de 

Especialização como consequência natural do progresso do saber, confirmando de 

acordo com Aguiar (2004) que, se torna impossível trabalhar todo conteúdo 

necessário à prática em saúde nos limites dos Cursos de Graduação. Neste sentido, 

os Programas de Pós-Graduação nos moldes de Residência, que objetivam 

instrumentalizar os profissionais nos espaços dos serviços de saúde, ou seja, na 

adequação da realidade do SUS, veem a preencher esta lacuna do processo de 

formação. Nesses Programas a relação, entre preceptor e residente, deverá ser 

constituída por efetivo processo de aprendizagem em um estreito binômio preceptor-

residente.  

Para o Ministério da Saúde do Brasil, preceptor é: 

 

O profissional que exerce a função de supervisão docente-assistencial 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 aperfeiçoamento ou especialidade ou titulação 
acadêmica de especialização ou de residência, que exerçam atividade de 
organização do processo de aprendizagem especializado e de orientação 
técnica aos profissionais ou estudantes, respectivamente em 
aperfeiçoamento ou especialização ou em estágio ou vivência de graduação 

ou de extensão. (BRASIL, 2005, p. 47). 
 

Dada a vigente fragilidade de integração, ensino-serviço, nos espaços da 

saúde, Carvalho e Fagundes (2008) afirmam que, há necessidade de se ampliar a 
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concepção e o planejamento dos estágios, no sentido de incluir estratégias de 

integração ensino e serviço, materializadas em ações de cooperação entre as 

organizações envolvidas visando, efetivamente, oferecer aos estudantes, 

preceptores e professores/tutores a oportunidade de compreender criticamente o 

papel do estágio na formação e também, seu melhor aproveitamento como espaço 

de aprendizagem significativa. 

Neste sentido, o enfermeiro ocupa um papel singular por atuar, 

concomitantemente, na assistência (consulta de enfermagem, sala de espera, grupo 

educativo, visitas domiciliares) e na gestão (direções de unidades, chefias de 

vigilância em saúde, educação permanente) dos processos que se desenvolvem nos 

cenários de Atenção Primária a Saúde ocupando, muitas vezes, a centralidade das 

práticas em saúde.  Assim, segundo Aguiar (2004), o enfermeiro contemporâneo 

busca desempenhar papel de formador, com o objetivo final de contribuir com as 

modificações no cenário de saúde, no país. Dessa forma, decorre a relevância de se 

apropriar do tema sobre a preceptoria e a aprendizagem pelo residente, dado o 

relevante papel que estes sujeitos assumem na formação de profissionais da saúde, 

quer sejam estagiários, quer sejam residentes.   

Com o intuito de compreender o estado da arte em relação ao tema 

preceptoria e residência em Saúde Coletiva, foi realizado um levantamento de 

artigos entre os anos de  2015 e 2016, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e em 

bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da 

Saúde(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE) 

e BDENF, utilizando o descritor "Preceptoria" e o correspondente Preceptorship;  e,  

“ Atenção Primária à Saúde” e o correspondente Primary Health Care.  

Para a seleção dos artigos científicos, desenvolveu-se a leitura das 

publicações que atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos: artigos originais 

completos que estivessem disponíveis nas bases de dados, nos últimos 05 anos, 

bem como artigos disponíveis em inglês, espanhol e português que abordassem os 

descritores supracitados. Foram definidos como critérios de exclusão: artigos de 

reflexão, monografias e artigos que se referiam à preceptoria hospitalar.  

Para a coleta de dados, utilizamos instrumento validado por URSI, em 2005, 

subtraindo o item (letra D), Características metodológicas do estudo, correspondente 
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aos subitens 2 (Objetivo ou questão investigação), 3 (Amostra), 4 (Tratamento dos 

dados), 5 (Intervenções realizadas), 6 (Resultados). (SOUZA et al, 2010, 104). 

Na sequência, iniciou-se a exploração dos trabalhos selecionados, os quais 

foram analisados com base na pergunta de pesquisa e nos critérios de inclusão e 

exclusão. Quanto à interpretação, realizou-se uma leitura criteriosa dos artigos, 

momento esse, em que se fez a discussão dos resultados. 

Por último, foi realizada síntese do conhecimento e apresentação da análise 

dos dados, emergidos de abordagens sobre preceptoria na residência de 

enfermagem em Saúde Coletiva.  

A partir da busca realizada na BVS com os descritores supracitados, 

encontrou-se 197 artigos que, por meio de filtros realizados, geraram 19 artigos. 

Destes, 08 extraídos da base de dados LILACS, 07 da MEDLINE e 04 da BDENF, 

destes últimos, 03 também foram encontrados na base de dados LILACS, conforme 

Tabela 01. Foram encontrados artigos de outras áreas de saúde, mas foram 

priorizados os artigos relacionados à enfermagem. 

   

Tabela 01: Achados da revisão de literatura 

Título Autor Ano Local 
Periódi

co 
Base 

Dados 

Investigação sobre os 
saberes e a prática 

pedagógica do 
Preceptor: um teste 

piloto. 

Peixoto LS, Tavares 
CMM, Queiroz PP 

de et al. 

2014 RJ 
REV. Enf. 

UFPE 
LILACS 

Nurse knowledge and 
understanding for 

teaching and 
management in primary 

health care: a 
descriptive/exploratory 

study 

Valente, Geilsa 
Soraia Cavalcanti, 
Ferreira, Francisco 

das Chagas 

2013 RJ OBJN BDENF 

 "The development of 
competencies for nursing 

preceptorship in the 
primary health care 

environment: a 
descriptive-exploratory 

study" 

Cosme, Fabiana 
Silva Marins 

Nazareno, Valente, 
Geilsa Soraia 

Cavalcanti 

2013 RJ OBJN LILACS 

The preceptorship in the 
Family Health Strategy: 

an exploratory descriptive 
study) 

Chagas, Flávia de 
Jesus Ribeiro, 

Daher, Donizete 
Vago 

2013 RJ OBJN LILACS 
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Educating future 
physicians to track health 

care quality: feasibility 
and perceived impact of 

a health care quality 
report card for medical 

students 

Neill SM, Henschen 
BL, Unger ED, 

Jansson PS, Unti K, 
Bortoletto P, 

Gleason KM, Woods 
DM, Evans DB 

2013 Chicago 
Acad 
Med 

Medline 

Reflective impressions of 
a precepted clinical 

experience caring for 
people with disabilities 

Karl R, McGuigan D, 
Withiam-Leitch ML, 
Akl EA, Symons AB 

2013 Buffalo/NY 
Intellect 

Dev 
Disabi 

Medline 

A preceptoria em saúde 
a partir das publicações 

brasileiras 

Autonomo, Francine 
Ramos de Oliveira 

Moura 
2013 RJ 

Tese 
Mestrado 

LILACS 

Parceria ensino-serviço 
na formação: um estudo 

exploratório  

Cezario, Jaime 
Everardo Platner; 
Daaher, Donizete 

Vago 

2012 RJ OBJN BDENF 

Estrategia de superación 
para perfeccionar la labor 

del tutor en los 
estudiantes de Medicina 
de la Filial de Ciencias 

Médicas de Morón  

Acosta Alonso, 
Nancy María; 

Sabaté Amaral, 
Areane de las 

Mercedes; Valdés 
Mesa, Pablo 

Guillermo; Rivero 
Canto, Odalys; 

Marty Jiménez, Ilsa 
M; Hernández 
Torés, Nelson. 

2010 Morón 
Medicieg

o 
LILACS 

The Sheffield outreach 
teaching programme. 

Smith M; Lennon 
MA; Robinson PG 

2010 
Reino 
Unido 

Br Dent J Medline 

Students' clinical 
experience on outreach 

placements. 

Smith M, Lennon 
MA, Robinson PG 

2010 
Reino 
Unido 

Br Dent J Medline 

Becoming a super 
preceptor: a practical 

guide to preceptorship in 
today 

Barker ER, Pittman 
O 

2010 
Columbus/

EUA 

Acad 
Nurse 
Pract 

Medline 

Internato regional e 
formação médica: 

percepção da primeira 
turma pós-reforma 

curricular 

Ruiz, Danilo Garcia, 
Farenzena, Gilmor 

José, Haeffner, 
Léris Salete Bonfant 

2010 
Rio 

Grande do 
Sul 

Rev. 
bras. 
educ. 
méd 

LILACS 
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Student perspectives and 
opinions on their 
experience at an 

undergraduate outreach 
dental teaching centre at 
Cardiff: a 5-year study. 

Lynch CD, Ash PJ, 
Chadwick BL 

2010 Inglaterra 
Eur J 
Dent 
Educ 

Medline 

The relationship between 
a statewide preceptorship 

program and family 
medicine residency 

selection. 

Kubal VS, Zweifler 
J, Hughes S, Reilly 

JM, Newman S 
2010 Califórnia 

J Am 
Board 

Fam Med 
Medline 

Necessidades de saúde 
na atenção primária: 

percepção de 
profissionais que atuam 

na educação 
permanente. 

Santos, Patricia 
Tavares dos, 

Bertolozzi, Maria 
Rita, Hino, Paula 

2010 São Paulo Acta paul LILACS 

 

Tabela 1: Apresentação dos artigos científicos publicados, pesquisados na BVS, que destacaram a preceptoria e 

residência em enfermagem em saúde coletiva 

 

Os artigos analisados contribuem para fortalecer a minha prática como 

preceptora na medida em que apontam o que venho vivenciando como preceptora 

desde 2007 na Clínica da Dor, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

(INTO) e, a partir de 2013, na Policlínica Regional da Engenhoca em Niterói-RJ. 

Durante esses anos podem-se realizar feedbacks importantes com os residentes, 

assim como acompanhar mais diretamente as ações desses profissionais em 

formação, percebendo que a preceptoria e a aprendizagem dos residentes 

perpassam por muitas possibilidades e também muitos limites. 

Os principais achados, por meio da revisão de literatura comprovam que a 

temática é atual, conforme a tabela 02.  O objeto de análise e reflexão de diferentes 

países busca problematizar e encontrar estratégias de qualificar as práticas do 

preceptor e seu importante papel na formação em saúde, no entanto, dos estudos 

encontrados na busca realizada, 04 destoavam dos objetivos propostos nesta 

pesquisa e foram excluídos, 02, apesar de serem notas prévias nas buscas, ambos 

utilizados quando concluídos. 
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Tabela 02: Principais achados com objetos de análise e reflexões. 

Titulo Objetivos Métodos 
Principais 

achados 

Investigação sobre os 
saberes e a prática 
pedagógica do 
Preceptor: um teste 
piloto. 

-verificar se as 
técnicas de 
investigação de uma 
dissertação de 
mestrado, sendo a 
observação 
participante e a 
entrevista 
semiestruturada, se 
adequarão a pesquisa 
proposta. 

Estudo qualitativo, 
utilizando a etnografia, 
com emprego da 
observação 
participante e a 
entrevista 
semiestruturada. A 
análise de dados foi 
centrada na pesquisa 
etnográfica 

As técnicas de coleta 
de dados escolhidas 
se adequavam a 
pesquisa original 
proposta, 

Nurse knowledge and 
understanding for 
teaching and 
management in 
primary health care: a 
descriptive/exploratory 
study 

-identificar os saberes 
do enfermeiro e as 

competências que ele 
precisa desenvolver 

para atuar no 
gerenciamento e na 
preceptoria em rede 

básica de saúde; 
-analisar e discutir as 
implicações da prática 

pedagógica do 
enfermeiro preceptor 

em sua própria 
formação permanente; 
-descrever as ações 
que são realizadas 
pelo enfermeiro na 

preceptoria e gerência 
de alunos em rede 
básica de saúde e; 

-desenvolver uma 
tecnologia educacional 
para a formação 
pedagógica 
permanente do 
enfermeiro. 

Pesquisa qualitativa, 
exploratória e 

descritiva, que será 
realizada em uma 
unidade básica de 

saúde do município de 
Niterói, estado do Rio 

de Janeiro. Os sujeitos 
serão os enfermeiros 

preceptores. Utilização 
de uma entrevista 
semiestruturada, e 
serão submetidos à 
análise temática de 

conteúdo. 
 

 

"The development of 
competencies for 
nursing preceptorship 
in the primary health 
care environment: a 
descriptive-exploratory 
study" 

-descrever as 
atividades de 

preceptores enfermeira 
no ambiente de 

cuidados primários e 
seu papel na formação 

de estudantes de 
enfermagem; 
- identificar as 

competências que 
esses preceptores 

deve desenvolver, a 
fim de apoiar a 

formação do estudante 
de enfermagem; 

- analisar as 

Estudo exploratório-
descritivo com 
abordagem qualitativa; 
realizado em três 
Unidades Básicas de 
Saúde na cidade do 
Rio de Janeiro, 
utilizando entrevistas 
semi-estruturadas. Os 
participantes incluem 
onze preceptores 
enfermeira. 

Necessidade de uma 
abordagem mais pró-
activa por parte dos 
preceptores enfermeira 
relativos à sua própria 
prática. Além disso, 
eles mostraram que a 
preceptoria é fornecida 
sem formação. Isso 
resulta em uma falta 
de habilidades de 
planejamento por parte 
dos preceptores 
enfermeira quando se 
trata de engajar-se em 
um processo de 
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estratégias que 
conduzem ao 

desenvolvimento de 
tais competências; 

- usar a tecnologia 
educacional para 
apoiar as estratégias 
didático-pedagógicas e 
competências. 

ensino-aprendizagem 
eficiente. 

The preceptorship in 
the Family Health 
Strategy: an 
exploratory descriptive 
study) 

-Conhecer as 
percepções de 

preceptores sobre a 
ESF como cenário de 
formação profissional; 

-Identificar as 
potencialidades e as 

limitações de 
preceptores no 

processo de formação 
de enfermeiros na 

ESF; 
- Analisar as 
estratégias 

apropriadas pelos 
preceptores para 

reorientar a prática de 
formação; Propor 

oficina de capacitação 
e sensibilização para 

enfermeiros 
preceptores com 

propósito de qualificar 
a formação nos e para 

os serviços. 
 

 

Trata-se de um estudo 
descritivo exploratório, 
de abordagem 
qualitativa, realizado 
por meio de entrevista 
e observação 
participante com 
enfermeiros que atuam 
ou atuaram como 
preceptores de 
graduandos de 
enfermagem. 

 

Reflective impressions 
of a precepted clinical 
experience caring for 
people with disabilities 

Mostrar as  impressões 
reflexivas com o 
convívio com pacientes 
deficientes 

Pesquisa qualitativa 
utilizando uma 
abordagem de teoria 
fundamentada 
construtivista. 

Os alunos alcançando 
uma consciência de 
acomodações técnicas 
e adaptações 
organizacionais,  
melhoram o 
atendimento ao 
paciente. Encontros 
com pessoas com 
deficiência melhoraram 
nos estudantes de 
medicina, 
conhecimentos, 
habilidades e atitudes 
sobre a  deficiência 

A preceptoria em 
saúde a partir das 
publicações brasileiras 

Analisar quais 
conceitos e atividades 
da preceptoria são 
apresentados pelas 
publicações brasileiras 

Levantamento de 
estudos brasileiros, de 
língua portuguesa, 
disponíveis nas 
principais bases 

Definição de preceptor 
não deve ser 
padronizada, mas 
devem estar explícitas 
nos programas dos 
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em saúde que tratam 
da preceptoria médica 
e multiprofissional, 
entre os anos de 2002 
e 2012. 

bibliográficas de 
saúde. 

cursos para que se 
alcance qualidade da 
formação. Pensar a 
formação do preceptor 
é fundamental para a 
garantia da 
transformação da 
Educação na Saúde. 

Parceria ensino-
serviço na formação: 
um estudo exploratório 

Conhecer as 
potencialidades e 
fragilidades dos 
processos de formação 
através do projeto 
PET-Saúde. 

Estudo qualitativo, 
descritivo e 
exploratório, realizado 
na Policlínica Regional 
da Engenhoca com 
bolsistas e preceptores 
do PET-SAÚDE. Os 
dados serão 
apreendidos através 
de entrevistas semi-
estruturadas e a 
análise organizada em 
núcleos temáticos. 

A integração entre o 
mundo do ensino e o 
mundo do trabalho 
pode ser uma atitude e 
uma prática complexa, 
concreta e possível. 

Estrategia de 
superación para 
perfeccionar la labor 
del tutor en los 
estudiantes de 
Medicina de la Filial de 
Ciencias Médicas de 
Morón 

Caracterizar o trabalho 
do tutor em Medicina 
Geral e projetar uma 
estratégia para 
melhorar o trabalho da 
tutoria tendo  três 
componentes: 
desenvolvimento, 
ensinando trabalho e 
cuidado trabalho 
metodológico, 

Pesquisa descritiva 
observacional 

Há insuficiências que 
no trabalho do 
professor que incidem 
negativamente na 
formação General 
Medical Basic 

Becoming a super 
preceptor: a practical 
guide to preceptorship 
in today 

Fornecer informações 
práticas aos 

preceptores que 
ajudarão na decisão de 
se tornar um preceptor; 
Desenvolver a parceria 
preceptor 
instituição,estudante e 
paciente. 

Relatórios baseados 
em evidências, 
experiências, 
conversas pessoais e 
relatórios de técnicas 
de preceptoria 
comprovada. 

É possível implementar 
uma experiência 
mutuamente benéfica 
do ser preceptor 
mesmo em modelos de 
práticas baseadas na 
produtividade de hoje 

Internato regional e 
formação médica: 
percepção da primeira 
turma pós-reforma 
curricular 

Conhecer a percepção 
dos acadêmicos da 
primeira turma que 
realizou o internato 
sobre o impacto desse 
modelo de estágio em 
sua formação 

Estudo transversal e 
quanti-qualitativo, com 
questionário 
semiestruturado 

O Internato surge 
como uma proposta 
satisfatória de 
ampliação dos 
cenários de prática-
ensino-aprendizagem 
e contribui com a 
formação humana e 
pessoal dos futuros 
médicos, apesar de 
ainda carecer de 
preceptoria qualificada. 
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Student perspectives 
and opinions on their 
experience at an 
undergraduate 
outreach dental 
teaching centre at 
Cardiff: a 5-year study. 

Apresentar 
perspectivas e 
opiniões dos alunos 
sobre a sua 
experiência nessa 
unidade durante um 
período de 5 anos 

Observações de 
estudantes de 
odontologia em relação 
a Unidade de 
Cuidados Primários do 
St David. As 
informações foram 
registradas de 2003 a 
2007 

Entusiasmo para o 
treinamento em uma 
unidade de ensino 
divulgação, preferindo-
a ambientes 
tradicionais escola 
dental. Inerente aos 
comentários 
registrados para cada 
aluno foi uma 
sensação de crescente 
confiança nas suas 
capacidades e 
desenvolvimento da 
prática reflexiva 

Necessidades de 
saúde na atenção 
primária: percepção de 
profissionais que 
atuam na educação 
permanente. 

Conhecer o conceito 
de necessidades em 
saúde, segundo a 
percepção dos 
preceptores que 
integram uma equipe 
de Educação 
Permanente na 
Atenção Primária em 
Saúde de uma 
organização social 

Entrevista 
semiestruturada com 
cinco preceptores 
vinculados à Educação 
permanente dessa 
Instituiçao e os 
achados foram 
categorizados e 
analisados 

Os profissionais 
acreditam que as 
necessidades de 
saúde da população 
não são atendidas em 
razão de questões 
relacionadas às 
condições de vida, 
políticas públicas e 
visão de mundo dos 
profissionais 

 

Este estudo justifica-se pelas dificuldades apontadas pelos residentes de 

enfermagem a esta preceptora quando estão nos cenários de Saúde Coletiva. 

Dentre estas, pode-se destacar o número reduzido de ações de acolhimento da 

equipe de saúde, principalmente ações que compreendam, acolham e vinculem os 

residentes como participantes ainda em processo de formação, os quais necessitam 

de um supervisor para acompanhamento durante as práticas.  Também, justifica-se 

pela fragilidade da autonomia do residente frente ao cenário, fato esse que o torna 

desestimulado muitas vezes, visto que o tempo reduzido de estágio na Unidade de 

Saúde torna-se um agravante. Neste sentido, a posição ocupada pelo residente que 

é, concomitantemente, aprendiz e profissional, o coloca em um lugar singular, sendo 

muitas vezes gerador de situações conflituosas entre os membros da equipe de 

enfermagem e de saúde.  

A visão de preceptora, acrescida das leituras sobre a temática, indica que os 

preceptores vivenciam diferentes tensões neste processo de ensino-aprendizagem. 

Podemos citar como exemplo, a falta de capacitação formal para assumir tal 

responsabilidade, não valorização financeira das ações do preceptor, não 

reconhecimento das ações de preceptoria como ações docentes e tempo reduzido 
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de permanência do residente em cada Unidade de Saúde, fatos esses que, quando 

somados tornam-se relevantes e justificam o estudo.  

Embora o relacionamento profissional entre esses dois profissionais 

enfermeiros (preceptor e residente) seja de trocas de experiências, supõe-se que o 

enfermeiro preceptor tenha mais informações e saberes experienciais a trocar com o 

residente. Fato, muitas vezes, pouco aceito pelos mesmos e que merece reflexão.   

A aprendizagem que se efetiva por meio da troca de informações entre 

enfermeiros favorece a socialização profissional, ajustando os efeitos da formação 

inicial e conferindo legitimidade ao que é aceitável no meio profissional. Desta forma, 

a troca de experiências e a prática contínua dessa atividade favorecem a evolução 

dos saberes, das competências e do hábito profissional (ASSAD, 2005). 

 Ressalta-se que cabe ao preceptor trabalhar na validação das diretrizes 

propostas pelo SUS e pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), bem como pela 

Política Nacional de Humanização (PNH), Política Nacional de Atenção Básica e 

Política de Promoção da Saúde. Assim, a integralidade das práticas de cuidado nas 

atividades do enfermeiro residente devem nortear as ações, ao mesmo tempo em 

que, tanto preceptores quanto residentes devam ficar atentos para que as atividades 

burocráticas não prevaleçam sobre as assistenciais. Salienta-se que, este fato 

poderá formar enfermeiros com reduzida visão das demandas em saúde, bem  

como, profissionais pouco críticos e afastados da realidade de assistência à saúde. 

 Com base no exposto, o objeto do presente estudo é: A preceptoria junto ao 

Programa de Residência de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa, na Universidade Federal Fluminense (UFF). E 

como questões de pesquisa: Como se operacionaliza a preceptoria na Residência 

em Enfermagem em Saúde Coletiva? Como a preceptoria influencia na construção 

de conhecimento pelo residente de enfermagem?  
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OBJETIVOS: 

Geral:  

 Conhecer o processo de preceptoria junto ao Programa de Residência em 

Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

 

 

Específicos: 

 Identificar potencialidades e limitações da preceptoria junto ao Programa de 

Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva; 

 Analisar a influência da preceptoria na aprendizagem do residente em saúde 

coletiva; 

 Indicar, na forma do produto desta pesquisa, estratégia educativa em forma 

de vídeo “Preceptoria na saúde: o aprender e o ensinar no SUS”. 
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1  REVISÃO DE LITERATURA   

 

1.1 A formação em saúde e demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

Os anos 1970 e 1980 marcaram um período de grandes discussões acerca 

das condições de saúde e mudanças necessárias ao setor. Na 5a Conferência 

Nacional de Saúde, em 1975, por exemplo, foi manifestada, formalmente, ao 

Ministério da Educação, a preocupação com relação à integração das Instituições de 

Ensino à realidade de Saúde da época. Até então estava vigente, no Brasil, o 

modelo de assistência à saúde com perspectivas curativista e individualizada. 

Em meados dos anos 70, houve um movimento de mudança do modelo 

assistencial, determinando uma maior proximidade da universidade com a realidade 

de saúde. O objetivo foi a implantação de um modelo assistencial com orientação 

preventiva, por meio de Projetos de Integração Docente- Assistencial (IDA), com  

inserção precoce de estudantes na realidade sanitária do Brasil, coincidindo com a 

expansão do ensino superior no país. (SILVA, 2007). 

      O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira reuniu estudiosos que 

entendiam a saúde como uma dimensão da democracia, ou seja, um direito de 

todos, sendo essa a base para criação do SUS. Na 8a Conferência Nacional de 

Saúde, em 1986, a Reforma Sanitária foi consolidada culminando na aprovação de 

um Sistema Único de Saúde. 

Em 1992, a 9a Conferência Nacional de Saúde destacou a necessidade de 

uma Política para a formação, a capacitação e avaliação do desempenho de 

recursos humanos para o SUS, nomeada de “Política de Recursos Humanos rumo à 

Reforma Sanitária”. 

Neste sentido, o contexto social contemporâneo tem exigido a formação de 

recursos humanos cada vez mais qualificados para o atendimento das complexas 

demandas dos usuários e de suas famílias, numa perspectiva ampliada de saúde, 

em trabalho de rede do Sistema de Saúde. No Brasil, a educação, desde o final do 

século XX, vem sofrendo modificações e produzindo uma revolução do 

conhecimento. Consequentemente, esse cenário requer das Universidades e demais 

instituições de formação em saúde, novas tecnologias de informação e de 

comunicação nos processos pedagógicos, além de uma crescente qualificação dos 
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sujeitos que participam destes processos de formação, de novas habilidades e 

competências, bem como, uma real articulação com a sociedade. 

BRASIL (2010) afirma que: 

“O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, instituída por decreto n

o
 4.726, de 09 de junho de 

2003, na formulação de políticas orientadoras da gestão, formação, 
qualificação e regulação dos trabalhadores de saúde no Brasil. Na 
educação superior, a Secretaria atua nas seguintes linhas de trabalho: 
articulação dos Ministérios da Saúde e Educação para formação de 
recursos humanos para área de saúde, apoio à especialização em saúde da 
família e comunidade, implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação da área de saúde, apoio e financiamento de 
residências médicas e multiprofissionais”. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2001) reforçam a necessidade de 

orientar a formação profissional em seu trabalho, no SUS, destacando aproximação 

à formação aos princípios do SUS e ampliação da formação humanista, tendo a 

integralidade como um valor no processo de formação, a fim de melhorar a 

qualidade da assistência à saúde. As DCN desafiam as formas tradicionais de 

ensino-aprendizagem visando a formação de profissionais-cidadãos engajados na 

luta pela recuperação da dimensão essencial do trabalho em saúde: a produção de 

cuidados em resposta às demandas sociais. Vale ressaltar ainda que, as DCN 

estabelecem como competências gerais e habilidades para os futuros os 

profissionais, as seguintes abordagens: atenção à saúde, tomada de decisões, 

comunicação, liderança, administração e gerenciamento, e educação permanente. 

(BRASIL, 2001). 

O parágrafo supracitado vem ao encontro com o que (VANNUCHI, 2007, p. 

360) diz: 

“Apesar das DCN serem formuladas para a graduação de profissionais da 
área de saúde, entendemos também que seus pressupostos devem ser 
aplicados aos cursos de pós-graduação, principalmente em cursos de 
especialização como nos casos  das residências, em que  a grande maioria 
dos estudantes são recém formados e que por consequência das mudanças 
curriculares no país, vivenciaram as metodologias ativas em sua 
graduação.” 
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As Escolas de Enfermagem do Brasil, assim como, os Cursos de Pós-

Graduação têm procurado aproximarem-se de propostas que integrem a formação 

dos diversos aspectos dos problemas de saúde, considerando a complexidade e 

diversidade do ser humano, o meio em que vive, buscando viabilizar recursos que 

possibilitem a formação de profissionais competentes para lidar com os desafios da 

saúde no século XXI.  

 Cabe à instituição formadora, parte do compromisso relativo ao preparo dos 

profissionais de enfermagem numa abordagem científica, técnica, ética, organizada 

e sistematizada. A outra parte do processo de formação deve ser realizada nos 

serviços e para os serviços.  No entanto, muitas barreiras são encontradas neste 

percurso. Um exemplo dessa afirmação é a frágil infraestrutura das instituições, a 

precariedade das metodologias utilizadas, dificultando o desempenho didático e o 

despreparo dos preceptores, uma vez que, a maioria destes, durante sua formação, 

não desempenhou habilidades para atuar como docente. Faz-se necessário, então, 

uma capacitação do corpo de preceptores e aprimoramento constante dos espaços 

e das oportunidades. (RIBEIRO, 2011). 

De acordo com a resolução nº 2 de 13 de abril de 2012 da CNRMS/MEC são 

funções dos tutores e preceptores: 

 O Art. 12 diz que ao tutor compete: 

I. Implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, 
promovendo a articulação ensino-serviço, de modo a proporcionar a 
aquisição das competências previstas no PP do programa, realizando 
encontros periódicos com preceptores e residentes com frequência mínima 
semanal, contemplando todas as áreas envolvidas no programa; II. 
Organizar, em conjunto com os preceptores, reuniões periódicas para 
implementação e avaliação do PP; III. Participar do planejamento e 
implementação das atividades de educação permanente em saúde para os 
preceptores; IV. Planejar e implementar, junto aos preceptores, equipe de 
saúde, docentes e residentes, ações voltadas à qualificação dos serviços e 
desenvolvimento de novas tecnologias para atenção e gestão em saúde; 
V.Articular a integração dos preceptores e residentes com os respectivos 
pares de outros programas, incluindo da residência médica, bem como com 
estudantes dos diferentes níveis de formação profissional na saúde; 
VI.participar do processo de avaliação dos residentes; VII. Participar da 
avaliação do PP do programa, contribuindo para o seu aprimoramento; V. 
Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do programa de residência, 
conforme as regras estabelecidas no Regimento Interno da COREMU. 

 Artigo 14 diz que compete ao preceptor: 
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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; 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;... 

Paulo Freire, a década de 1960, discute a aprendizagem de adultos e a 

educação como prática de liberdade e autonomia, por meio da consciência crítica 

dos educandos. A pedagogia proposta por ele reconhece o homem em permanente 

produção do conhecimento, a partir de suas relações com o mundo, ou seja, da 

problematização de sua experiência, em que “Ensinar não é transmitir 

conhecimento”. Ele defende que o aluno só aprende quando se envolve 

profundamente com a situação. (FREIRE, 2007). 

Corroborando com o que Paulo Freire afirma, Saviani (2008) refere que uma 

das funções da escola é possibilitar o acesso aos conhecimentos previamente 

produzidos e sistematizados. O problema é o caráter mecânico dessa transmissão, 

isto é, o fato dela ser feita desligada das razões que a justificam e sem que os 

professores disponham de critérios para discernir entre aqueles conhecimentos que 

precisam ser transmitidos e aqueles que não precisam. Segundo Saviani, isso abre 

espaço para sobrecarregar os currículos com conteúdos irrelevantes ou cuja 

relevância não é alcançada pelos professores, o que os impede de motivar os 

alunos a se empenhar na sua aprendizagem. Defende ainda: 

[...] “que é exatamente na medida em que os professores conseguem lidar 
criticamente com os conhecimentos disponíveis, distinguindo entre o que é 
pedagogicamente relevante e o que não o é, que eles ganham condições de 
produzir seus próprios conhecimentos e, assim, o seu ensino deixa de ser 
mera transmissão incorporando também uma contribuição original”. 
SAVIANI (2008, p.44 ) 
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Os Fóruns Nacionais dos Programas de Residência estão discutindo, com 

frequência, assuntos pertinentes ao melhor desenvolvimento das atividades dos 

residentes, baseado nos editais e legislações vigentes, como: carga horária de 60h 

dos residentes, importância da integração ensino-serviço, utilização do residente 

como mão de obra e limite autorizado para atividades científicas. Essas discussões 

vêm de encontro aos cenários vivenciados neste estudo em que, os profissionais em 

formação, relutam com algumas determinações como cumprimento da carga horária 

e participação de eventos científicos, enquanto preceptores tentam justificar a 

utilização do residente como membro da equipe, como descrito em alguns 

depoimentos. 

1.2 A educação permanente como possibilidade de instrumentalização da 

prática da preceptoria 

O compromisso com a formação em saúde e a Educação Permanente (EP) 

deve estar presente e orientar os processos educacionais na formação para o 

Sistema Único de Saúde. Para Silva et al (2010, p.621) o “ensino e serviço são, 

efetivamente, parceiros e potenciais agentes para a transformação de um modelo 

hegemônico e unidirecional de formação em saúde que ainda se encontra 

incompatível com as necessidades da população”. 

Deste modo, a EP em saúde constitui-se em estratégia fundamental às 

transformações do trabalho no setor saúde para que venha a ser lugar de formação, 

atuação crítica, reflexiva, compromissada e tecnicamente competente (CECCIM, 

2005).  

De acordo com Ceccim e Ricaldoni (2006) “a educação permanente tem sido 

considerada uma importante ferramenta na construção da competência do 

profissional, contribuindo para a organização do trabalho”. O principal desafio da 

educação permanente é de estimular o desenvolvimento da consciência nos 

profissionais sobre seu contexto, pela sua responsabilidade em seu processo 

permanente de capacitação para trabalhar a formação dos profissionais do SUS 

(RICALDONI, 2006). 
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Conforme a Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS, a 

Educação Permanente tem como pressuposto, a utilização da aprendizagem 

significativa (que promove e produz sentido) e propõe a transformação das práticas 

profissionais baseadas na crítica sobre as reais atividades executadas na rede de 

serviços. A atualização técnico-científica precisa ser pensada como um aspecto da 

transformação das práticas e não seu foco central. A formação e o desenvolvimento 

das pessoas envolvem muitos outros aspectos como, a produção de subjetividade, 

de habilidades técnicas e de conhecimento do SUS. 

A EP é o encontro entre o mundo da formação e do trabalho, no qual o 

aprender e o ensinar incorporam-se ao cotidiano das organizações (OLIVEIRA, 

2011). Do mesmo modo, a educação engloba os processos de ensinar e aprender, 

ou seja, é uma forma de transformar indivíduo e a sociedade. Nesse sentido, a 

preceptoria voltada ao ensino, é indissociável da prática dos serviços. Essa 

dimensão da preceptoria é um dos passos para compreender que ela acontece num 

contexto que tem uma trajetória da qual participam: preceptores, pacientes, 

residentes, gestores e cada um deles contribuem com seus valores, ideias, 

concepções e conflitos. (RIBEIRO, 2012). 

Nos espaços do trabalho, a EP pode concretizar-se na reflexão sobre os 

problemas enfrentados no cotidiano em busca da melhoria do cuidado. Ribeiro 

(2012) ainda enfoca que a EP pode ser entendida como ferramenta de gestão e de 

capacitação. De acordo com essas prerrogativas, também, defendemos que a EP 

pode colaborar para capacitação técnica e pedagógica do preceptor com vistas à 

sua capacitação para o exercício desta função.  

Na prática, a maioria dos preceptores está acessível às experiências de 

ensino-aprendizagem e são aptos a oferecer o que melhor têm com base nas 

experiências vividas previamente. Portanto, é necessário conhecimento da função, 

para que as decisões possam ser tomadas, coletivamente, no exercício da 

preceptoria, assim como, acrescem os ganhos no resultado final positivo com a 

avaliação de cada um dos residentes (RIBEIRO, 2012). 

É importante discutir e construir nos Programas de residências, as 

competências e habilidades do preceptor.  Segundo Garcia ([s.d].), As competências 
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permitem mobilizar conhecimentos a fim de enfrentar uma determinada situação. Já 

as habilidades são consideradas como algo menos amplo do que as competências. 

Desta forma, a competência é constituída por várias habilidades. Entretanto, uma 

habilidade não "pertence" a determinada competência, uma vez que, uma mesma 

habilidade pode contribuir para competências diferentes.  

 No Programa de Residência de Enfermagem em Saúde Coletiva foram feitas 

reuniões de sensibilização e após realizou-se oficinas para elaboração das 

competências e habilidades da preceptoria, neste programa, as quais ainda 

permanecem em construção. 

1.3 Sobre a constituição do Programa de Residência em Enfermagem no Brasil 

Cada vez mais é difundida, por diversos países, a prioridade da oferta de 

Cursos de Especialização que aprofundem os conhecimentos pouco trabalhados 

durante a formação na graduação atendendo às múltiplas demandas das diferentes 

categorias profissionais. O objetivo destas especializações é o aprimoramento 

técnico-profissional para o atendimento das necessidades de saúde dos usuários e 

do mercado de trabalho.  

Segundo AGUIAR (2004), os Cursos de Residência tiveram origem nos 

EUA, em 1889, por proposta de Willian Malested. O objetivo era de completar a 

formação teórica e prática de médicos recém-formados. Esta proposta foi estendida, 

gradativamente, para outras  profissões da saúde.   

A Residência Médica ganhou proporções significativas, na década de 50, 

com a urbanização. Fato esse que, proporcionou uma crise social com reflexos na 

economia que repercutiam diretamente na saúde da população, sendo necessário 

ampliar a assistência médica com profissionais preparados para atender as 

demandas da sociedade. Na década de 1970, houve crescimento dos serviços 

médicos hospitalares devido à nova orientação da política na saúde, com medidas 

assistenciais curativas. Sendo assim, houve ampliação dos Programas de 

Residência Médica. 

No Brasil, em 1961, surgiu a primeira turma do Programa de Residência de 

Enfermagem, especificamente no Hospital Infantil do Morumbi, em São Paulo. O 
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objetivo era similar ao da primeira residência médica instituída: complementar 

formação teórico-prática do enfermeiro, recém-graduado, observando as 

necessidades em saúde e o mercado de trabalho. Expandiu-se, timidamente, este 

curso, alcançando a década de 70, no Rio de Janeiro, modelado como 

especialização com ênfase no treinamento em serviço. Em 1978, ocorreu o 1º 

Seminário sobre Residência em Enfermagem, promovido pela Associação Brasileira 

de Enfermagem, seção Rio de Janeiro, com vistas a regulamentar os Programas de 

Residências ora existentes no estado; neste evento, foram definidos objetivos da 

residência aprimorar a prática profissional do enfermeiro, ao mercado de trabalho 

profissional elevando o padrão de assistência prestada. (AGUIAR, 2004). 

Barros (2000) refere que em 1994, a Comissão Permanente de Educação da 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) realizou, em Salvador, uma oficina 

sobre as Diretrizes Curriculares para a “Residência em Enfermagem no Brasil”. 

Buscava-se, naquele evento, avaliar a evolução dos programas a nível nacional 

resultando em um documento que dispõe sobre a oferta dos Cursos de Residência 

em Enfermagem. Também foi criada, naquele momento, a Comissão Nacional de 

Residência em Enfermagem do Brasil e outras providências. Este documento, que 

foi encaminhado como Anteprojeto de lei, desenhava um curso de pós-graduação 

“latu sensu” destinado aos enfermeiros, sob forma de especialização e 

responsabilidade de uma universidade, caracterizado pelo aprofundamento do 

conhecimento científico, em regime de tempo integral, com duração de 02 anos e 

compreendendo 3.800 horas. 

Barros (2000) refere, ainda que, o Deputado Paulo Rocha, em 1996, 

contatado pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) apresentou o Projeto lei 

2.264/1996, que retrata proposta do anteprojeto inicial normatizando, assim, a 

Residência em Enfermagem. Foi submetido ao Conselho Nacional de Saúde em 

junho de 1997, com parecer favorável da conselheira Lucimar Cannon.  

Conforme MAIA (2004), os dirigentes dos órgãos da Enfermagem 

movimentam-se, até hoje, no sentido de instituir, efetivamente, essa modalidade de 

pós-graduação. Muitos desafios ainda precisam ser vencidos para o reconhecimento 
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do valor destes Cursos para o SUS e sua contribuição para a formação profissional 

após a graduação. 

A trajetória de constituição do Programa de Residência em Saúde Coletiva 

da EEAAC/UFF, que será objeto de reflexão deste estudo, por meio do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) faz um breve histórico e refere que, no Estado do Rio de 

Janeiro, a primeira residência de Enfermagem foi proposta no ano de 1975, pela 

professora Maria Vanda Rodrigues de Oliveira, docente da Escola de Enfermagem 

da Universidade Federal Fluminense. Tal proposta foi aprovada pelo Conselho 

Universitário da UFF como um curso de especialização na modalidade de ensino em 

nível de pós-graduação, correspondendo ao treinamento em serviço no Hospital 

Universitário Antônio Pedro e/ou em outras unidades hospitalares de saúde que 

mantinham convênio com a Universidade Federal Fluminense. Essa iniciativa foi 

extinta em 1982. Desde então, muitas discussões foram feitas, inclusive para que a 

Residência fosse organizada num contexto multidisciplinar, mas tais propostas não 

evoluíram.   

Em 2004 foi elaborado um PPP para um novo Curso de Residência em 

Enfermagem em Saúde Coletiva pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da UFF em uma parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO) e Ministério da Saúde / NERJ (MS). O convênio entre essas três 

instituições possibilitou o pagamento de bolsas aos novos enfermeiros residentes. 

Neste PPP as atividades desenvolvidas por tutores e preceptores não são 

remuneradas. Fato que tem merecido discussão tanto local como nos Fóruns 

Nacionais de Residências em Saúde. Entretanto, estes são incentivados a 

participarem de Cursos de Pós- Graduação Lato e Stricto Sensu nas universidades 

envolvidas, exemplo do que aconteceu com a autora desta pesquisa.   

O Curso de Residência em Saúde Coletiva compartilha a área física da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF, tendo à disposição dos alunos 

salas de aula, auditórios, laboratórios, salas de estudo, salas de reuniões, sala de 

informática e biblioteca.  

Os tutores que são docentes da EEAAC da UFF atuam na formação teórica 

dos residentes de enfermagem em Saúde Coletiva e são provenientes dos três 

Departamentos de Ensino existentes na Escola de Enfermagem. Todos são 
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doutores e possuem formação específica para desenvolver atividades neste Curso. 

Desde 2008 20 tutores atuam no Programa de Residência em enfermagem em 

saúde coletiva e 91 residentes egressos.  

A parte prática da formação dos residentes se operacionaliza em diferentes 

setores de saúde: no setor de ambulatórios do HUAP-UFF, em unidades de Atenção 

Primária da Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS), na Comissão de 

Vigilância em Saúde (COVIG) da FMS/Niterói e na Secretaria de Estado de Saúde 

(SES) do Rio de Janeiro. Também mais recentemente a Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) passou a compor esta parceria para a formação prática. 

 Os campos de estágios assistenciais são disponibilizados pelas unidades 

e/ou instituições parceiras, como: Unidades de Saúde da Família, Policlínicas 

Regionais e Comunitárias e nos espaços de gestão da Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói.  

A eleição de preceptores para atuarem no processo de formação de 

residentes está preconizada como uma ação dialógica entre a FMS de Niterói, 

SES/RJ, Fiocruz e a Coordenação do Curso de Residência em Enfermagem em 

Saúde Coletiva. Uma ação que, baseada no trabalho de campo realizado a ser 

descrito posteriormente, necessita ser aprimorada, pois deixa lacunas importantes e 

geradoras de tensões. Há, por exemplo, frequentes indagações entre os residentes 

sobre a seleção e o processo de trabalho do preceptor. Este fato adensa as 

indagações desta pesquisadora sobre a implantação do processo de preceptoria em 

enfermagem em Saúde Coletiva no município de Niterói- RJ. 

1.3.1 A Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 

A Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, foi criada 

pela Lei Federal nº 11.129, de 30 de junho de 2005. Conforme o art. 13 da referida 

lei, esta modalidade de Residência se constitui como de ensino de Pós-Graduação 

Lato Sensu, voltada para a Educação em Serviço e destinada às categorias 

profissionais que integram a área de saúde, exceto médicos. 

Em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS), de acordo com a Portaria Interministerial n.º 1.077 de 12 de novembro de 
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2009, a Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional, 

constitui-se em um programa de cooperação intersetorial para favorecer a inserção 

qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, 

particularmente em áreas prioritárias do SUS. 

Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da 

Saúde deverão ser desenvolvidos em parceria entre gestores e instituições 

formadoras em áreas justificadas pela realidade local, considerando o modelo de 

gestão, a realidade epidemiológica, a composição das equipes de trabalho, a 

capacidade técnico-assistencial, as necessidades locais regionais e o compromisso 

com os eixos norteadores da Residência em Saúde. 

Neste sentido, o Ministério da Educação esclarece em seu portal oficial:  

 

(...) Residências multiprofissionais e em área profissional da saúde, criadas 

a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, são orientadas pelos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das 

necessidades e realidades locais e regionais, e abrangem as profissões da 

área da saúde, a saber: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional 

(Resolução CNS nº 287/1998). 

 

A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) 

nº 2, de 13 de Abril de 2012 dispõe sobre as diretrizes gerais para os Programas de 

Residências Multiprofissionais e em Profissional de saúde instituída por meio da 

Portaria Interministerial nº 1077, de 12 de novembro de 2009, é coordenada 

conjuntamente pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e tem como 

principais atribuições: avaliar e acreditar os programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde de acordo 

com os princípios e diretrizes do SUS e que atendam às necessidades sócio- 

epidemiológicas da população brasileira; credenciar os programas de Residência 

Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde bem como 

as instituições habilitadas para oferecê-lo; registrar certificados de Programas de 
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Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área Profissional da Saúde, 

de validade nacional, com especificação de categoria e ênfase do programa. 

Fica então evidenciada a necessidade de estudos que reflitam a implantação 

de Programas de Residência com ênfase na preceptoria com vistas à análise da 

qualidade da formação em saúde realizada nestes espaços SUS, sendo esse  o 

propósito do presente estudo. 

1.3.2- A Preceptoria na saúde e na enfermagem  

No Brasil, o processo de preceptoria se desenvolve na modalidade de 

supervisão docente-assistencial em área específica dirigida por profissionais de 

saúde graduados com, no mínimo, três anos de experiência em especialidade. 

Assim, os preceptores devem atuar como mediadores na inserção nos territórios, 

criando ambiente didático-metodológico que potencialize o processo de 

aprendizagem. Devem estimular a investigação e o cuidado das necessidades 

específicas referentes à atenção a saúde. (BRASIL, 2005). 

Para melhor compreensão da relação preceptor- residente na Atenção 

Primária em Saúde é importante apresentar como este campo se estrutura, ou seja, 

por meio de uma Política Nacional, cujas diretrizes se apoiam nos princípios de: 

Acolhimento à demanda da população e a busca ativa por meio da avaliação de 

vulnerabilidades, Clínica Ampliada como ferramenta para gestão do cuidado dos 

usuários, profissionais e gestores e promoção e prevenção da saúde. (TRAJMAN, 

2009). 

 Trajman (BRASIL, 2012, p. 32) também diz que: 

No Brasil, a atenção básica é desenvolvida com alto grau de 
descentralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o 
contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é 
fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 
atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social.  
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  Rodrigues (2012) reforça que em busca da integralidade, as DCNs 

fortalecem o trabalho interdisciplinar e a corresponsabilidade sanitária por um 

território. O objetivo central é o de integrar o residente a todos os profissionais da 

equipe de saúde propor a reformulação do saber e da prática tradicional em saúde e 

a articulação da atenção Primária com uma rede de serviços de saúde. Em 2001 e 

2002, o Ministério da Educação elaborou e publicou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a área de saúde, que recomendam realização de treinamentos em 

diferentes cenários e níveis hierárquicos de atenção, incluindo a Atenção Primária 

de Saúde. 

Neste sentido, Trajman (2009) diz que os Ministérios da Saúde e da 

Educação em estreita parceria e com objetivo de incentivar a reorientação da 

formação em saúde pelos cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, 

publicaram portarias interministeriais que marcaram uma nova era, com a criação 

dos Polos de Educação Permanente (PEPs) e lançamento dos Programas de 

Incentivo às Mudanças Curriculares no Ensino Médico (Promed) em 2002 e o de 

Reorientação Profissional (Pró- saúde), em 2005. 

O estreitamento de relações entre a academia e os serviços de saúde é um 

desafio constante e muito necessário para viabilizar o processo de ensino-

aprendizagem. Esta parceria introduz a preceptoria com maior propriedade na 

Atenção Primária de Saúde. (BARRETO, 2011).  

Desta forma, o estreitamento na relação entre o preceptor e enfermeiro é um 

importante instrumento para a descoberta do trabalho coletivo, sendo importante 

aceitar e valorizar o que o enfermeiro traz enquanto conhecimento.  O autor ainda 

defende que esta relação precisa ser horizontal, aquela em que “o preceptor não é e 

nem pretende ser a voz da verdade” (Barreto, 2011,p.580). 

Reafirmando os parágrafos supracitados e em conjunto com a reformulação 

do SUS, Barreto (2011) destaca também que a formação em saúde busque uma 

variação de cenários para o ensino prático, com inserção precoce de estudantes na 

prática. Entende-se que as intervenções no território são de grande complexidade 

por atuarem com os diferentes extratos sociais, com cenários diversificados e 
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vulneráveis e, desta forma, fica evidente que tanto técnica quanto eticamente as 

escolas devem preocupar-se em formar profissionais competentes para intervir nesta 

realidade. Diz ainda que: 

[...] os problemas reais da comunidade que produzirão a necessidade do 
saber teórico. O fluxo do conhecimento adquire o seguinte caminho: dúvida 
advinda da prática; teorização da prática; experimentação da teoria na 
prática; roteirização a partir da experiência aplicada. (BARRETO, 2011, 
p.579).  

Uma característica fundamental do ensino no campo da Saúde Coletiva é a 

possibilidade concreta de integração com o ambiente de trabalho, possibilitar o 

ambiente de ensino e a produção de conhecimento, inserindo o residente nas 

responsabilidades do serviço com ações de promoção, prevenção, cura, reabilitação 

e gestão sem a necessidade de ampliação no quantitativo de atendimentos, ou seja, 

o foco não é a quantidade para que o aprendizado aconteça, mas a qualidade. 

Para RIBEIRO (2011), na ABS o usuário e/ ou seu cuidador está no 

comando de sua vida, explicita toda a complexidade de sua vida no encontro com o 

trabalhador da saúde. Há uma disputa de sentidos, em expectativas, e espera de 

ajuda do trabalhador para poder ‘tocar’ sua vida formalmente, apesar do problema 

de saúde que o afeta. Já o trabalhador tem baixo grau de governabilidade, pois não 

controla a situação e está mais vulnerável ao encontro, desprotegido em relação às 

regras, ao aparato institucional e à disponibilidade de recursos materiais. 

No entanto, diante do exposto, para que o processo de aprendizagem do 

residente ocorra de forma exitosa em qualquer nível de atenção, faz-se necessário 

que as Instituições de Ensino e Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde 

constituam, em seus organogramas, um espaço democrático para pactuação, 

levando em consideração não apenas a oferta da melhor formação aos futuros 

profissionais, mas também disponibilizar o ambiente e recursos para que as 

atividades de ensino sejam desenvolvidas em conjunto com as atividades de 

assistência. Garantindo, dessa forma, uma formação voltada para a realidade sem 

sobrecarregar os formadores e valorizando os profissionais e as atividades de 

educação em saúde. 
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Neste sentido, cabe destacar que a instituição da modalidade de formação 

“Residência em Enfermagem”, no Brasil, tem suscitado discussões desde a década 

de 70, quando, em decorrência do Plano Nacional de Pós-Graduação, do MEC, foi 

criado o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e foram realizados estudos 

para avaliar a situação da profissão no Brasil e análise dos cursos oferecidos na 

época, por especialistas nacionais e estrangeiros. Passou-se a estimular a criação 

de Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu”, como rápida solução para a qualificação 

docente, mas sem destacar a especialização de enfermeiros dos serviços de saúde 

(MICHEL, 1992).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) trabalhou, em 1997, com as 

descrições das atividades de enfermagem em todo o mundo. Neste documento cita-

se que a qualificação do pessoal de enfermagem e suas atividades (sua prática 

profissional) diferem, profundamente, de um local para outro. Conclui-se que, em 

todo o mundo, a natureza e a prática da enfermagem são influenciadas pela 

realidade que compreende a política, a economia e a cultura e essa realidade difere 

de país para país, de região para região. 

BARCELOS (2005) cita que, para que as ações de cuidar por parte dos 

enfermeiros sejam resolutivas, cabe ao profissional da enfermagem manter 

relacionamento interpessoal claro e objetivo com toda a equipe multiprofissional, 

uma vez que o enfermeiro está diretamente ligado a todos os outros profissionais de 

saúde, por estar em constante contato com o cuidado e com o cliente.  Nesse 

sentido, a qualidade do serviço do enfermeiro deve estar diretamente relacionada à 

qualidade das relações interpessoais entre a equipe diretamente responsável pelo 

cuidado de diversos clientes. 

Em relação ao processo de aprendizagem do residente, CAMPOS (2005) 

salienta:  

“... as dúvidas sobre as práticas é sempre o ponto de partida para a 

aprendizagem. E que a resolução das demandas dos serviços e nos 

serviços, consiste em processo de parceria, processo criativo, produzido 

pela relação residente-usuário-preceptor, considerando a coprodução da 

saúde e sua compreensão, buscando a desconstrução da disjunção objeto-

sujeito nas ações de cuidado.” 
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Por esse lado, ainda de acordo com Campos (2005) afirma-se que as 

práticas em saúde que se efetivam em cenários onde estão presentes os residentes, 

devem ser planejadas e operacionalizadas com estreita parceria entre preceptores, 

tutores e residentes, considerando que são ações que devam encontrar, no coletivo, 

sua positividade e resolutividade. 
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2  METODOLOGIA 

2.1 Abordagem da Pesquisa 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo exploratório-

descritivo.  

De acordo com CANZONIERI (2010), a abordagem qualitativa busca 

entender o contexto onde o fenômeno ocorre, delimitando a quantidade de 

participantes pesquisados e intensificando o estudo sobre o mesmo. Sua pretensão 

é compreender  tudo o que se refere ao homem enquanto indivíduo ou membro de 

um grupo ou sociedade. Assim, ela propicia campo livre ao rico potencial das 

percepções e subjetividades dos seres humanos. Reafirmando, o autor supracitado, 

MINAYO (2012, p. 21) descreve: 

[...] A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos 
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes e esse 
conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade 
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar 
sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade 
vivida e partilhada com seus semelhantes.  

 

Para Canzonieri (2010), a modalidade qualitativa se funda em seis pilares 

importantes: a busca da compreensão; o sujeito é o objeto da pesquisa; o 

pesquisador faz parte do processo de pesquisa; a metodologia qualitativa trata de 

significados e processos e não de medidas e a validade ocorre por descrição precisa 

da aproximação do pesquisador para a busca de novos conhecimentos. 

Para Figueiredo (2007), pesquisas exploratórias, geralmente, proporcionam 

maior aproximação com o problema com o objetivo de torná-lo mais explícito.  Essas 

pesquisas têm o objetivo principal de aprimorar ideias ou descoberta de percepções 

sobre diferentes fatos. Dyniewicz (2009) destaca que, as pesquisas exploratórias 

têm a finalidade de esclarecer e proporcionar uma visão geral em dimensões mais 

ampliadas acerca de um determinado fato.   Busca-se saber como determinado fato 

ou fenômeno se manifesta, o que interfere nele, como as variáveis se inter-

relacionam.  
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2.2 Cenário da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Niterói - Rio de Janeiro. Esse 

município participa ativamente ao longo do processo de consolidação do SUS e faz 

parte da Região Metropolitana II, formada por sete municípios, representando 6,18% 

do território do estado e 11,89% da população estadual. (BRASIL, 2007). 

O mapa “Equipamentos Públicos Municipais de Saúde de Niterói/RJ” (Figura 

01), publicado em Janeiro de 2012, mostra a Rede Municipal de Saúde Niterói 

dividida da seguinte forma:  

 Programa Médico de Família: 32 Unidades do Programa Médico de 

Família, a partir de 2014 passa a ser Estratégia Saúde da Família; 

 Policlínicas: 6 Regionais, 4 Comunitárias e 2 de Especialidades;  

                 Figura 01: Mapa das Unidades de Saúde de Niterói 

               

                  Fonte: Fundação Municipal de Saúde de Niterói- RJ 

No mapa acima constam quatro Policlínicas Comunitárias, mas a Policlínica 

Comunitária do Caramujo, em 2015, passou a ser Unidade da ESF Caramujo. 

Os cenários eleitos para a realização da pesquisa são as Unidades de 

Saúde de Atenção Primária que acolhem Residentes de Enfermagem de Saúde 

Coletiva, as Unidades de gestão, no nível Central da Fundação Municipal de Saúde 
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de Niterói. Também são cenários de prática desta residência, espaços de gestão da 

Secretaria de Estado de Saúde do RJ e Centro de Saúde Germano Sinval Faria/ 

Fiocruz e a Unidade de Saúde da Família Victor Valla, em Manguinhos. Esse último, 

torna possível experiências na modalidade de Consultório na Rua. Abaixo, mapa 

que posiciona estas Unidades no município do RJ. 

Figura 02: Área de abrangência das Unidades Saúde 

 

                       Território CMS Manguinhos 

                       Fiocruz 

                       Território Unidade de Saúde Victor Valla 
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Figura 03: Mapa do Estado do Rio de Janeiro dividido por regiões de saúde 

 

 

2.3 Participantes da pesquisa 

No município de Niterói, especificamente, na Atenção Primária à Saúde, 

possuem 206 enfermeiros ativos, sendo 96 destes, pertencentes à Estratégia Saúde 

da Família. Em parceria com a UFF atuam na Fundação Municipal de Saúde de 

Niterói, 22 preceptores que desenvolvem atividades nos diferentes serviços de 

Atenção Primária de Saúde e estão em formação, no momento da pesquisa, 20 

residentes de enfermagem. 

A pesquisa foi realizada com 04 Residentes de enfermagem em saúde 

Coletiva da EAAC / UFF do segundo ano do Curso (R2); 06 ex-residentes de 

enfermagem em Saúde Coletiva e outros 10 profissionais de saúde que atuam ou 

atuaram como preceptores destes residentes. Assim, a amostra foi composta por 20 

participantes, pois a partir da décima entrevista de cada grupo, houve saturação dos 

dados. Sobre esta questão Mays e Pope (2009, p. 80) afirmam: 

[...] “Os métodos qualitativos da entrevista e da observação tencionam 
identificar significados subjetivos e originar teorias (isto é, explicações), o 
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que significa que frequentemente a coleta de dados continuará até que um 
ponto de saturação tenha sido atingido (e que nenhuma categoria nova 
tenha sido criada por dados adicionais), em vez de ser estatisticamente 
representativa”. 

Foram incluídos como participantes preceptores com, no mínimo, seis meses 

de atuação na formação prática de residentes de enfermagem em Saúde Coletiva.  

E enfermeiros residentes que estão no segundo ano do curso por já terem 

maior propriedade de opinião, devido experiências vivenciadas no primeiro ano de 

Residência em enfermagem em Saúde Coletiva ou que já tenham concluído o curso 

desde que estejam atuando como profissionais na Saúde Coletiva. 

Foram excluídos os enfermeiros preceptores, ex-residentes e residentes que 

estivessem de férias ou licenças no período de realização da pesquisa de campo.  

2.4 O processo de apreensão aos dados 

O estudo se desenvolveu por meio de um trabalho de campo cujo 

instrumento para a coleta de dados foi roteiro de entrevista semiestruturada 

construído pela pesquisadora e que atendeu a questão da pesquisa e aos objetivos. 

De acordo com Minayo (1996) na pesquisa qualitativa, o trabalho de campo se 

apresenta como uma possibilidade de se conseguir não só uma aproximação com 

aquilo que se deseja conhecer e estudar, mas de criar um conhecimento partindo da 

realidade presente no campo. 

O Projeto Pedagógico do Programa de Residência em Enfermagem em 

Saúde Coletiva da EEAAC/UFF forneceu, como fonte documental primária, dados 

relevantes para a melhor compreensão da dinâmica do Curso e do processo de 

preceptoria. 

Com relação à modalidade entrevista semiestruturada, essa é uma técnica 

de coleta de dados importante por possibilitar o encontro entre o pesquisador e o 

pesquisado. Assim, 

 

“É uma técnica efetuada face a face entre o informante e o entrevistador, 
cujo objetivo é colher dados fidedignos através de uma conversação dirigida 
ou livre. É orientado por um determinado propósito, visando sempre buscar 
as informações significativas para o estudo” (FIGUEIREDO & SOUZA, 2007, 
p. 86).  
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Para Belei et al (2008),  a entrevista semi - estruturada é, também,  aquela 

que contém perguntas direcionadas por um roteiro previamente elaborado, 

composto geralmente por questões abertas.  

Os agendamentos das entrevistas com todos os participantes foram de 

responsabilidade da pesquisadora, sendo utilizado aparelho gravador de áudio, a fim 

de transcrever posteriormente, na íntegra, a fala de cada um dos participantes. 

Totalizando no conjunto 10 entrevistas de preceptores e 10 de residentes, todas com 

média de 20 minutos de duração entrevista. (Apêndices A e B). 

 

2.5 Análise dos dados 

A análise do conteúdo foi temática, realizada por meio de sucessivas leituras 

dos depoimentos e aproximação dos mesmos com a literatura científica que analisou 

temática semelhante.  

Para Minayo (2010), a trajetória desse tipo de análise mostra que, 

inicialmente, é feita uma leitura de primeiro plano para atingir os níveis mais 

profundos posteriormente. Nesse momento, deixa-se impregnar-se pelo material 

coletado. Na segunda etapa, realiza-se uma exploração deste material. Trata-se 

aqui da análise propriamente dita. Como etapa final, é elaborada uma síntese 

interpretativa através de uma redação que possa dialogar temas como objetivos, 

questões e pressupostos da pesquisa construindo categorias. 

2.6 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), passo obrigatório para pesquisas que envolvem seres humanos, 

conforme previsto na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Recebeu após aprovação o n0 1177984, em 7/ 08/2015 (Anexo 1) . 
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Os participantes da pesquisa tiveram suas identidades preservadas e 

somente foram incluídos na mesma após serem esclarecidos acerca de todos os 

aspectos envolvidos e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice C). A fim de garantir o anonimato dos mesmos estes foram identificados 

por letra P (Preceptor) e R(Residente) seguido de ordem numérica das entrevistas. 

Já as Unidades de Serviços, foram identificadas pelas letras U.S, seguido de ordem 

numérica. 
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3 RESULTADOS  

Foram realizadas 20 entrevistas, sendo 10 direcionadas aos preceptores, 04 

aos residentes e 06 aos enfermeiros que concluíram a Residência de Enfermagem 

em Saúde Coletiva em anos recentes. O roteiro de entrevista para os preceptores 

constou de 06 questões e para os residentes de 05 questões (Apêndices A e B). 

Passamos a apresentar inicialmente as características dos participantes e 

sua análise. 

3.1 Caracterização dos participantes preceptores  

Quadro 01: Caracterização da Amostra dos Preceptores 

M F

2
0
-3

0

3
1
-5

0

>
 5

1

3
-1

0
 A

1
1
-2

1
A

>
 2

2
 A

1
-5

 A

6
-1

2
A

>
 1

3

G
E

S
T

Ã
O

 

N
IT

E
R

Ó
I/
R

J

P
O

L
IC

.

E
S

F

P1 1 1 1 1 1

P2 1 1 1 1 1

P3 1 1 1 1 1

P4 1 1 1 1 1

P5 1 1 1 1 1

P6 1 1 1 1 1

P7 1 1 1 1 1

P8 1 1 1 1 1

P9 1 1 1 1 1 1

P10 1 1 1 1 1

L.S.Saúde coletiva

S.S. Saúde pública

L.S Saúde coletiva

L.S PSF/ Preceptoria

L.S Estomaterapia

L.S. Obstetrícia

L.S Saúde pública

L.S.CCIH

UNIDADES QUE 

ATUOU COMO 

PRECEPTOR

P
R

E
C

E
P

T
O

R

PÓS- GRADUAÇÃO 

LATU SENSU E 

STRICTO SENSU

 L.S.Saúde  Adolescente

S.S.Saúde coletiva

Sexo IDADE
TEMPO DE 

FORMAÇÃO

Tempo 

Preceptoria

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015) 

A idade média dos preceptores foi de 42 anos (mínimo de 26 anos e máximo 

de 58 anos). Demonstra, assim, a jovialidade do grupo de preceptores. Destes, 19 

são mulheres e somente 01 é homem. Todos com mais de 03 anos de formação e 

realizaram especialização em áreas assistenciais, exceto 01, que é especialista em 

Educação em Saúde e em Preceptoria na Saúde.  
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Todos trabalham como preceptores há mais de um ano (08 deles de 01 a 05 

anos e 02 deles de 06 a 12 anos).  

O maior número de preceptores do sexo feminino, dado persistente desde o 

início da profissionalização da enfermagem. Cabe ressaltar que, historicamente, as 

ordens religiosas impuseram à enfermagem, por longo período, seu exercício 

institucional exclusivo e ou majoritariamente feminino e caritativo. O tardio processo 

de profissionalização atesta essas características e reproduz as relações de trabalho 

sob o peso hegemônico da medicina “masculina”. Assim, a seletividade de gênero, 

assentada em valores ideológicos religiosos, associa-se à seleção de grupos sociais 

a serem incorporados aos sistemas organizados de saúde em expansão, a partir dos 

avanços técnicos e tecnológicos do campo científico e da organização capitalista do 

trabalho (LOPES, 1996). Nessa perspectiva, os valores simbólicos e vocacionais, 

introduzidos no recrutamento de trabalhadoras, apelam para a entrada seletiva das 

mulheres nesse espaço profissional apropriado cultural e socialmente ao seu sexo. 

Na compreensão desse processo é necessário considerar a influência de Florence 

Nightingale ao institucionalizar, na Inglaterra Vitoriana (1862), uma profissão para as 

mulheres, para a qual elas são “naturalmente preparadas”, a partir de valores que se 

consideravam femininos. (LOPES,1996). 

Quanto ao tempo de experiência e formação para esta função, o estudo de 

Fajardo (2011) mostra que, o tempo de experiência profissional, são aspectos 

relevantes que implicam em uma boa qualidade da preceptoria. Ainda destaca que, 

o sentimento de falta de experiência ou de capacitação pedagógica para o ensino é 

um fator de dificuldade na condução da preceptoria. Este fato se aproxima e pode 

ser relacionado com os depoimentos coletados na pesquisa referente ao processo 

ensino aprendizagem e ao processo de trabalho destes profissionais diretamente 

relacionados com depoimentos de preceptores com mais de 10 anos de formação. 

Na caracterização do perfil dos Residentes, o Quadro 02 demostra que 

todos são do gênero feminino, exceto 01; com idade média de 25 anos (mínimo de 

24 anos e máxima de 27 anos). Destaque- se que, todos se formaram em 

universidade pública, 06 desses possuem de 01 a 02 anos de formados e 04 deles 

de 03 a 05 anos. Atuaram em diversos cenários, dentre eles: Estratégia Saúde da 
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Família, Policlínicas, Banco de Leite, Consultório na Rua e, também, a nível central, 

como prática para a gestão (DESUM, COVIG, SES, Centro de Estudos da ENSP).  

Quadro 02: Caracterização do perfil dos Residentes 

. 

M F 20-25 26-31 > 32 Pub. Priv. 1-2 A 3-5A

G
ES

TÃ
O

 

N
IT
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Ó

I/
R

J

POLICL. ESF UBS

B
A

N
C

O
 L

EI
TE

C
O

N
SU

LT
Ó

R
IO

 

D
E 

R
U

A

R1 1 1 1 1 1 1 1

R2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R3 1 1 1 1 1 1 1 1

R4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R5 1 1 1 1 1 1 1 1

R6 1 1 1 1 1 1 1

R7 1 1 1 1 1 1

R8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R9 1 1 1 1 1 1 1 1

R10 1 1 1 1 1 1 1 1

RESIDENTE

Sexo IDADE
TEMPO DE 

FORMAÇÃO

UNIDADES QUE ATUOU COMO 

RESIDENTE

UNIVERSIDADE 

DE FORMAÇÃO

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2015) 

Similar ao que foi encontrado em relação aos preceptores, os residentes 

são, em sua maioria, do gênero feminino. Matos et al( 2013, p.240) comprovaram 

por meio de pesquisa de campo que as mulheres constituem a maior parte dos 

estudantes de nível superior do Brasil. Em vários cursos universitários, as mulheres 

já ocupam a metade das vagas oferecidas (COSTA et al, 2010).  

Segundo as mesmas autoras, a tendência deste processo de feminização 

das profissões foi verificada no Censo IBGE-Brasil de 2000, o qual demonstrou que, 

dentre os profissionais com diploma universitário, 61,7% eram mulheres, 

representando 95,3% dos nutricionistas, 90,4% dos enfermeiros, 50,9% dos 

cirurgiões-dentistas e 35,9% dos médicos. Já entre os profissionais de nível técnico 

e auxiliar, que somam 900 mil empregos no Brasil, essa tendência é mais forte, 

alcançando 73,7% do total. Nesse nível técnico de força de trabalho, as mulheres 

representaram 86,9% dos técnicos e auxiliares de enfermagem, 78,1% dos 
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atendentes de enfermagem, parteiras e outras e 77,9% dos técnicos em fisioterapia 

e afins. 

Mesmo nas profissões que até recentemente eram consideradas 

‘historicamente masculinas’ (como por exemplo, médicos, cirurgiões-dentistas e 

veterinários), houve um aumento gradual da participação das mulheres nas faixas 

etárias mais jovens (Machado et al, 2010). 

A maior parte desses estudantes que ingressam na residência é muito 

jovens, fato esse que vem de encontro ao que está preconizado nos Editais para 

Concursos de Residência. Um exemplo é o EDITAL Nº 01/COREMU/UFF/2016, em 

seu Capítulo I, item 4.10 diz que: “somente poderão inscrever-se ao Curso de 

Residência os candidatos formados até três (03) anos de conclusão do curso de 

graduação”.  

Todos os residentes participantes do estudo são oriundos de instituições 

públicas de formação de profissionais de saúde, onde se formaram há 

aproximadamente dois anos. Assim, a residência se configura como espaço de 

complementação de conhecimentos adquiridos nos Cursos de Graduação e de 

possibilidade de um ganho mensal, dado pela bolsa que recebem.  

3.2 O processo de construção das categorias a partir dos depoimentos dos 

preceptores 

Apoiando-nos na análise de conteúdo temático foram realizadas leituras 

repetitivas das respostas de cada uma das questões disparadoras. Após esse 

movimento foram produzidas 03 categorias centrais que expressam o pensamento 

dos participantes.  Essas respostas foram inseridas em um quadro o qual, também, 

contém fragmentos dos depoimentos. Em seguida foram sistematizadas, com o 

intuito de identificar, em cada uma delas, os principais aspectos destacados. O 

Quadros 03, apresentado adiante, sintetiza os achados dos relatos com a geração 

das categoriais a partir destes achados.    

Dessa forma, os relatos de cada Preceptor foram identificados pela letra P 

seguindo uma ordem numérica, que após análise, geraram as seguintes categorias: 
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 A tênue eleição do preceptor como partícipe na formação em saúde;  

 Preceptoria: relevante e plural para a formação do residente;  

 A preceptoria na saúde: entre possibilidades e limites.  
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Quadro 03: Síntese dos Fragmentos dos Relatos dos Preceptores e Categorias geradas  

QUESTÃO 
DISPARADORA 

FRAGMENTOS DOS RELATOS CATEGORIA 

Fale sobre como 
você foi 

escolhido para 
ser preceptor de 

residentes ? 

Na verdade não houve uma escolha. Na covig funciona todos os 
programas e acabava sendo preceptora por ser coordenadora do 

programa. P1                                                                                            

A Tênue eleição do 
preceptor como 

partícipe na formação 
em saúde 

Fui escolhida pela antiga chefe do departamento,[...] por eu já ter 
sido residente, por ser enfermeira e gostar da área. P2 

Foi aleatório, não sei. Mas foi a gestão. P3 

Acho que a gestão estava com falta e esta unidade tem menos 
influencia do tráfico e é mais acolhedora. Deve ser por isso. P4 

Não sei. A primeira vez eu era supervisora do PMF e a preceptora 
ficou doente e passaram p mim. A gestão passou, mas não sei 
porque. P5 

Foi pela própria UFF. P6 

Pelo fato de está sempre envolvida com a instituição e por já receber 
acadêmicos de enfermagem. O convite foi feito pela UFF. P7 

Na verdade chegaram umas alunas com a coordenação da 
residência que em acordo com a gestão do Município abriu mais um 

cenário para preceptoria, sendo minha unidade. P8 

Foi a coordenação da residência junto ao campo que atuo. Pela 
minha atuação direta com Educação Permanente.P9 

O PMF já era campo . Aí a outra enfermeira já era preceptora, 
trabalhava sozinha, eu entrei para compor a equipe e acabei 

atuando como preceptora.P10 

Você acredita 
ser a função de 

preceptor 
importante ? Por 

quê?  

Muito importante .[...]precisa contar com o preceptor que vivencia a 
prática. P1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preceptoria: relevante e 
plural para a formação 

do residente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por mais que já esteja formada, ele está em processo de formação. 
O preceptor tem q estar preparado p atender aquele aluno, de 
forma global, em saúde coletiva, tem que ser capacitado para 

isso.P2 

Depois da Pós que eu fui entender como a nossa presença é 
importante,somos exemplo para eles. P3 

Acho sim. É um campo p ele aprender. Na faculdade saímos com 
muita teoria e aqui tem muita prática. Aprender em serviço 

complementa a teoria, tipo a vacinação. P4 

Acho importante. Qdo agente está em formação agente precisa de  
exemplos , pelo menos que seja para gente não seguir. Precisa 
aprender a ver o outro trabalhar p ver o tipo de profissional q você 
quer ser e o q não quer ser. Levar a teoria para prática. Na prática 
que se aprende. P5 

Sem sombra de dúvidas.[...]Ali tem a visão da realidade, das próprias 
unidades de saúde. Passa para o residente uma boa bagagem da 

prática.P6 

Sim. Ele tem que estar presente, tem que ter noção e conhecimento 
do campo que o residente vai atuar. Tem que estar capacitado para 

isso. P7 

Muito importante. Contribuímos muito para formação deles mesmo 
estando formados. Eles trazem informações novas e nós mostramos 

a prática. É uma troca.P8 

Claro. Todas as unidades do Sus  são unidades preceptoras. Você 
trabalhar no SUS é  escolher ser preceptor. P9 

Acredito porque agente tem que ter um norte quando é recém 
formado. O preceptor que vai dar as coordenadas para atuar na 

atenção básica.P10 
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Conte como se 
efetiva suas 
atividades 

cotidianas em 
relação a 

preceptoria. 

Depende muito do residente de se empenhar. Devemos garantir a 
participação dele nas atividades. Lá ele está vendo os bastisdores, na 

gestão. O residente tem que correr atrás e o preceptor precisa 
envolver o residente.[...]. Eles entram na escala de trabalho! Sempre 
sabendo que existe uma supervisão. Assim q ele aprende! Contamos 

como membro da equipe. P1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preceptoria: relevante e 
plural para a formação 

do residente 

Depende muito do residente de se empenhar. Devemos garantir a 
participação dele nas atividades. Lá ele está vendo os bastisdores, na 

gestão. O residente tem que correr atrás e o preceptor precisa 
envolver o residente.[...]. Eles entram na escala de trabalho! Sempre 
sabendo que existe uma supervisão. Assim q ele aprende! Contamos 

como membro da equipe. P1 

Primeiro eu apresento o setor, faço uma ambientação, apresento o 
processo de trabalho de cada programa e tento encaixá-lo dentro do 

que ele gosta com rodízio favorável para ambos. P2 

Não tem planejamento. Eu acabo inserindo como um membro da 
equipe. Sempre que eu recebo um residente eu penso: é o emprego 
deles! Faço eles se colocarem para terem iniciativa. Dou autonomia. 

Aqui aprende fazendo.Não faço escala. P3 

Agente procura fazer um planejamento. P4 

Eu deixo eles escolherem o que querem fazer. [...]. Não me 
acompanham, pois estamos numa fase de muita burocracia e não 

tenho uma metodologia. [...]Colocava eles como membro da equipe. 
O ACS acompanhava na Visita Domiciliar, levam o residente para 

fazer curativo, não dão suporte técnico mas fazem eles crescerem. 
P5 

Tem eu e a outra preceptora. Sempre dividimos. Um fica com a 
outra preceptora e outro em outro programa. 

Combinamos.Apresento a Unidade, Coloco eles em alguns 
programas. P6 

Qdo eles chegam, o outro preceptor apresenta a unidade, eles 
passam por outros setores para depois passar na vigilância, eles 

atuam muito como enfermeiro, com autonomia e sob supervisão.P7 

Tenho tentado planejar com uma escala seguindo a minha rotina, 
com papel mais de administração de enfermagem e gerência dos 

ACS, seguindo minha agenda, sempre em contato comigo nas 
reuniões, nas visitas, em caso específicos nas consultas médicas.P8 

Recebemos com uma ambientação, reconhece suas potencialidades, 
faz um diálogo das suas expectativas qto ao campo, monta a escala 

e vê a compatibilidade de outros preceptores .P9 

O residente quando chega, eu apresento a unidade, explico como 
funciona, explico como a rede é organizada e explico como é o PMF 
e a diferença do PSF no Rj, participa de reuniões e treinamentos.P10 
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Quais as 
potencialidades 
e limitações que 

você vivência 
quanto à 

preceptoria? 

 Potencialidade : aprender, se atualizar, fazendo o residente se 
envolver.     Tensões:A questão financeira é uma tensão. Temos que 
diminuir o ritmo do nosso trabalho para envolver o residente e isso 

dá mais trabalho. P1 

 
 

A preceptoria na saúde: 
entre possibilidades e 

limites 

Potencialidades: encaixar o residente no serviço de saúde para que 
ele aprenda , dentro do possível. Me estimular qto profissional;                                                       
Limitações: Absorção do residente como mão de obra. déficit de 

funcionário é grande. P2 

Limitações: não sei planejar o tempo, de acordo com as 
intercorrências que surgem. A demanda é grande de trabalho, 

Diferença da preceptoria do Pet e não Pet .                                                                                            
Potencialidades: Eu gosto, sinto falta dos residentes, me enriquece, 

aprendo junto com eles, eu consegui a vaga na pós por conta da 
preceptoria. P3 

Limitações: a gestão investe muito pouco na preceptoria tanto 
financeiramente, quanto a liberação da carga horária. Meu serviço 

ninguém faz. Eu posso fazer o do técnico, mas o de enfermeiro 
ninguém faz.Tenho que parar para explicar p o residente e sou 

chamada a atenção por não ter feito o meu trabalho.                                                                       
Potencialidades: é produtivo, me estimula a fazer mais coisas, 

ensinar e aprender, uma troca, eu era tímida para fazer grupo e 
agora eu perdi minha timidez. P4 

LImitações : a US 3 tem uma riqueza de coisas enorme mas estamos 
presos a burocracia,não somos liberados para algumas ativiadades. 

Falta de conhecimento da saúde coletiva, só querem saber da 
técnica, da coleta do preventivo, falta  o cuidado de enfermagem.                                                                      

Potencialidades: Aprendo muito com a preceptoria, com os 
residentes. P5 

Limitações : a falta de materiais e insumos para ensinar a prática 
correta, que de certa forma é até importante para eles saberem 

lidar com a realidade. Potencialidades: a possibilidade de 
atualização, de troca de experiência, enriquece ambas as partes, o 

aluno sempre traz um  novo estímulo. P6 

Limitações : a informatização precária, falta de recursos humanos, aí 
os residentes fazem até o trabalho do técnico de enfermagem .              

Potencialidades:  para mim é maravilhoso. Eles me ajudam. Fazem 
busca ativa, VD, planilha. É uma troca. Um crescimento profissional. 

P7 

Limitações : Questão financeira desestimula, sobrecarga de trabalho 
com o ensino ao residente. Potencialidades:  Crescimento 

profissional, possibilidade de maior atualização e entrada no 
mestrado ou qualquer especialização. Isso conta muito.P8 

Limitações : O tempo de fazer caber seu próprio processo de 
trabalho, mas uma limitação acaba sendo potente.                                                              

Potencialidades: a própria limitação, que faz agente se mover.P9 

Limitações: A sobrecarga de trabalho dificulta a tenção fornecida, 
fico dividida, só tem eu de enfermeira no módulo.                                  

Potencialidades: no conhecimento que o residente traz.[...]Pela Uff 
tem o incentivo ao aprimoramento, com especialização e 

mestrado.P10 

Fonte: Depoimentos dos preceptores 
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A) A tênue eleição do preceptor como partícipe na formação em saúde 

A escolha do profissional de saúde para atuar como preceptor segue as 

diretrizes do MS e COFEN, podendo realizar-se ajustes pela instituição formadora e 

os serviços. Entretanto, há limitações para composição dos quadros de preceptores, 

como apontam os depoimentos dos participantes. 

 “Na verdade não houve uma escolha. Na US8 funciona todos os programas 
e acabava sendo preceptora por ser coordenadora do Programa.” P1. 

 

“Acho que a gestão estava com falta e esta unidade tem menos influência 

do tráfico e é mais acolhedora. Deve ser por isso.” P4. 

“A US1 já era campo. Aí a outra enfermeira já era preceptora, trabalhava 
sozinha, eu entrei para compor a equipe e acabei atuando como 
preceptora.” P10. 

 

Nos depoimentos acima fica evidenciado que os respondentes não são 

sabedores dos reais motivos ou critérios que permearam a eleição dos mesmos para 

atuarem como preceptores dentro da Unidade de Saúde. Demonstram, também, que 

desconhecem as diretrizes para ser preceptor defendidas pelo SUS e pelo COFEn. 

Estudos similares a esse relatam que, os preceptores conhecem com pouca 

propriedade, suas funções ou papéis mediante o processo de preceptoria. Um 

desses estudos é o de Silva et al (2010, p.621):  

“Após um levantamento das necessidades dos enfermeiros preceptores, 

evidenciamos que os mesmos desconheciam seu papel de preceptor, suas 

atribuições e principalmente sua importância para a formação dos jovens 

profissionais para o SUS.” 

 

O SUS constitui-se, legalmente, como espaço de formação. 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 
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SUS devem exercer ações assistenciais e, também, de formação. Entretanto, é 

importante que sejam estabelecidos e socializados critérios de escolha para tal 

função. 

O modelo de formação em saúde que ainda predomina entre as instituições 

de formação do Brasil treina técnicos competentes, porém pouco críticos e 

comprometidos com as políticas públicas de saúde (FILHO, 2013, p. 1682). Fato 

que, deve ser estranhado entre aqueles que lideram os processos de formação. 

Conforme o Projeto Político Pedagógico do Curso de Residência em 

Enfermagem em Saúde Coletiva da EEAAC/UFF (2011), esta eleição deve ser 

realizada pela Fundação Municipal de Saúde, pois é a parceria para a efetivação 

das práticas destes residentes. No entanto, deve ser realizada dentro das diretrizes 

do projeto que foi construído coletivamente entre os parceiros. Nele está dito que, os 

preceptores serão enfermeiros assistenciais das unidades integrantes do SUS, e 

que prestam cuidados diretos e indiretos às pessoas, gerenciam serviços de 

enfermagem, avaliam, diagnosticam, tomam decisões e geram planos de cuidados 

em saúde. Esses profissionais desempenham um papel de liderança no serviço de 

saúde e, diante da atual demanda necessitam aperfeiçoar estratégias criativas de 

cuidados, numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. 

De acordo com o COFEN (2001), no artigo 70, incisos 2 e 3: 

§ 2º Os preceptores que fazem parte do corpo técnico-profissional de 
Enfermeiros devem ter no mínimo o título de Especialista. 

 § 3º  Nos Programas de Residência em Enfermagem, em que o número de 
especialistas seja insuficiente para atender a exigência do parágrafo 
anterior, poderão participar Enfermeiros de alta competência e experiência 
comprovadas em áreas específicas. 

 

Portanto, tanto o Projeto Político Pedagógico do Curso quanto a legislação 

específica da Enfermagem, baseiam-se na competência técnica e pedagógica para 

o desenvolvimento do papel de preceptor, podendo os programas elegerem critérios  

específicos de escolha para esta função.  
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Os autores Walker e Grosejean (2010, p 46) afirmam que, o bom preceptor, 

na opinião dos estudantes, deve ter: experiência e conhecimento; conhecimento 

clínico atual; bom julgamento clínico; ter postura ética; ser profissional, acessível e 

disponível; realizar avaliações de forma justa e honesta; respeitar sua experiência e 

opiniões; ter boa comunicação e habilidades de escuta, além de entusiasmo e 

afabilidade.  

Com base nos depoimentos e na legislação pertinente, há necessidade de 

revisão da modalidade de eleição dos preceptores do Programa de Residência em 

Enfermagem em Saúde Coletiva. 

B) Preceptoria: relevante e plural para a formação do residente 

Todos os depoentes acreditam na importância da função de ser preceptor, 

conforme nos revelam os relatos a seguir: 

“Muito importante a função do preceptor!.[...]ele faz a diferença na formação 
do residente...precisa contar com o preceptor que vivencia a prática .” P1. 

“Depois da Pós que fiz é que eu fui entender como a nossa presença é 
importante. Somos exemplo para eles, uma troca... eu ensino e aprendo 
também.” P3. 

“Acho sim. É um campo para o residente aprender muito. Na faculdade 
saímos com muita teoria e aqui tem muita prática mesmo. Aprender em 
serviço complementa com certeza a teoria”.  P4. 

“Sem sombra de dúvidas [...] Ali tem a visão da realidade, das próprias 
unidades de saúde. Passa para o residente uma boa bagagem da prática”. 
P6. 

 

A formação do residente nos campos de prática acumulam para o preceptor, 

o compromisso e a responsabilidade da construção do conhecimento diferenciado, 

ou seja, cuidados especializados pareados à humanização. De acordo com Tavares 

(2011), os serviços de saúde exigem do preceptor atenção, presteza e 

resolubilidade. 

O enfermeiro preceptor, segundo os relatos, contribui e muito para esse 

processo de formação. Constata-se esse fato como preceptora. Embora o preceptor 

não pertença ao corpo efetivo de professores da instituição formadora, como agente 
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formador do serviço desempenha um importante papel na inserção e socialização do 

estudante no ambiente de trabalho, demonstrando preocupação principalmente com 

os aspectos de ensino-aprendizagem do desenvolvimento profissional, integrando 

conceitos e valores da teoria e da prática. 

Botti e Rego (2011) afirmam que, o preceptor tem papel controverso, pois 

exerce múltiplas funções e representações. É possível pensar no preceptor como 

educador, bom clínico e ativador de reflexão do aluno. 

 Ser preceptor hoje é: saber renovar, reconstruir e refazer a profissão. 

Deparar-se com o desafio do domínio de conteúdos que se desatualizam em 

velocidade assustadora e necessitam de atualização permanente, desenvolver suas 

habilidades técnicas específicas em consonância com os padrões de acreditação 

utilizados nas auditorias das diversas sociedades, porém, acima de tudo, enfrentar o 

desafio de cuidar da aprendizagem, não como dono desse processo.  

Para Afonso e Silveira (2012, p. 84) o desafio que se coloca é “praticar a 

preceptoria sustentando sua ação de educador, compreendendo que educar é um 

processo reconstrutivo, de dentro para fora, em direção à autonomia”. Esse 

pensamento vai ao encontro de Freire (2007) quando afirma que ‘educar é exercer 

influência sobre o aluno de tal modo que ele não se deixe influenciar.’ 

Nos relatos a seguir há uma diversidade de entendimento sobre as 

atividades cotidianas do preceptor. Seguem: 

“Primeiro eu apresento o setor, faço uma ambientação, apresento o 
processo de trabalho de cada programa e tento encaixá-lo dentro do que ele 
gosta com rodízio favorável p ambos.” P2. 

“Não tem planejamento. Eu acabo inserindo como um membro da equipe. 
Sempre que eu recebo um residente eu penso: é o emprego deles! Faço 
eles se colocarem para terem iniciativa. Dou autonomia. Aqui aprende 
fazendo. Não faço escala.” P3. 

“Eu deixo eles escolherem o que querem fazer [...] Não me acompanham, 
pois estamos numa fase de muita burocracia e não tenho uma metodologia. 
[...]Colocava eles como membro da equipe. O ACS acompanhava na VD, 
levam o residente para fazer curativo, não dão suporte técnico mas fazem 
eles crescerem.” P5. 

“Recebemos com uma ambientação, reconhece suas potencialidades, faz 
um diálogo das suas expectativas quanto ao campo, monta a escala e vê a 
compatibilidade de outros preceptores.” P9. 
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“O residente quando chega, eu apresento a unidade, explico como funciona, 
explico como a rede é organizada e explico como é o PMF e a diferença do 
PSF no RJ, participa de reuniões e treinamentos.” P10 

 

Analisando a questão do planejamento das ações de preceptoria Paim e 

Teixeira (2006) ressaltam que o preceptor é elemento essencial para organização 

das atividades executadas nas Unidades, e deve ser trabalhado nos processos 

educativos realizados pela Preceptoria. O planejamento, então, pode ser visto como 

ações visando a concretização de objetivos; estratégias de enfrentamento de 

problemas além de mecanismos de implementação de políticas. Enfim, um estudo 

para construção de planos, programas e projetos. Podendo, assim, ser adotado por 

todos os preceptores em seu processo de trabalho. 

Medeiros et al (2010) reforçam que o preceptor com estratégias educativas e 

participativas, pode estimular e conduzir mudanças no processo de trabalho, 

buscando soluções criativas e resolutivas com o grupo, impulsionando a inovação e 

a aprendizagem.  

Assim, fica evidenciado pelos depoimentos e reforçado pelos autores 

supracitados que, planejar o conjunto de atividades a serem desenvolvidas pelos 

residentes torna o processo de trabalho em saúde e o de formação mais resolutivo e 

qualificado.  

O preceptor exerce a função, algumas vezes, de conselheiro e de 

observador quando observa a atividade exercida por seu neófito, com vistas a 

oferecer um feedback e, se necessário, melhorar a prática desse neófito. Nesse 

momento, o preceptor torna-se responsável por sua formação moral e ética, lhe 

possibilitando, por meio de exemplos na prática, à reflexão sobre condutas e 

relações com os seus pacientes. (BOTTI;REGO, 2011).  

Deve ser valorizado durante a formação de novos profissionais, pois esses 

podem, quando bem qualificados, facilitar a socialização, ensinar a técnica, auxiliar a 

desenvolver o pensamento crítico e orientar sobre a prática da clínica (BAXTER, 

2013). 
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C) A preceptoria na saúde: entre possibilidades e limites 

Algumas potencialidades foram apontadas pelos depoentes em relação à 

preceptoria. Dentre elas, a possibilidade do aprendizado, da troca de conhecimentos 

e da atualização de saberes. 

“Potencialidade gerada pelos novos conhecimentos que o residente traz e 
pela instigação de você precisar se colocar como co-participante da 
formação , sempre tendo de  correr atrás do novo.” P10. 

[...] “é produtivo, me estimula a fazer mais coisas, ensinar e aprender, uma 
troca cotidiana [...]” P4. 

“Aprendo muito com a preceptoria, com os residentes, isto é uma potência”. 
P5. 

“[...] aprender, se atualizar, fazendo o residente se envolver.”P1. 

 

Freire (2007, 47) já defendia a ideia que “ensinar não é transferir 

conhecimento” e ainda ressalta que, “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender.” 

A relação entre preceptor - residente se faz em mão dupla compreendendo 

um binômio no qual, o preceptor tem uma função primordial de educador. 

Inicialmente, identificam-se as oportunidades de aprendizagem, os cenários de 

exposição, tornando a prática uma real possibilidade para ensinar ao aluno e fazê-lo 

aprender inserindo-o no contexto social. 

O processo de formação prática é de grande importância para a preceptoria, 

pois ele possibilita o encontro e a troca de conhecimentos e feedbacks diários. Neste 

sentido, Freire (2011, p. 25) traz ao destaque reflexões sobre a relação entre o 

educador e educando quando afirma que “quem forma se forma e re-forma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado.” 

Para Oliveira e Daher (2016, p.118) uma efetiva formação do profissional na 

área da saúde é imprescindível a parceria ensino-serviço e que esta se efetiva pela 

preceptoria, em consonância com as políticas de saúde nacional, estadual e 

municipal.  
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Preceptores de Programas de Residência são profissionais com 

especialização na área de saúde, quase nunca na de educação e que tem na 

preceptoria, uma de suas principais tarefas profissionais.  

Perrenoud (2000) destaca, no roteiro para um novo ofício, como centrais 

para o ensino: prática reflexiva, profissionalização, trabalho em equipe e por 

projetos, autonomia e responsabilidade crescentes, pedagogias diferenciadas, 

centralização nas situações de aprendizagem e sensibilidade à relação com o saber 

e com a lei. Enfim, são profissionais de saúde que incorporam um novo ofício 

(ensinar) em função do outro (cuidar) para o qual se prepararam.  

Quanto às tensões vividas pelos preceptores, no seu cotidiano profissional, 

os depoimentos a seguir apontam nesta direção. 

“A questão financeira é uma limitação. Temos que diminuir o ritmo do nosso 
trabalho para envolver o residente e isso dá mais trabalho” P1. 

“Absorção do residente como mão de obra. Ele é visto como aquele que 
pode cobrir as faltas de funcionários. O déficit de funcionário é grande!” P2. 

“[..]a gestão investe muito pouco na preceptoria tanto financeiramente, 
quanto a liberação da carga horária, para atualização isto gera tensão.” P4. 

“[...]falta de recursos humanos, aí os residentes fazem até o trabalho do 
técnico de enfermagem, não deveria ser assim”.P7. 

“[...]a sobrecarga de trabalho dificulta a atenção que o preceptor deve 
fornecer ao residente.” P10.  

“[...] a US 3 tem uma riqueza de coisas enorme mas estamos presos a 
burocracia, não somos liberados para algumas atividades da preceptoria.” 
P5. 

Majoritariamente, as tensões mais relatadas foram: a falta de estímulo 

financeiro, sobrecarga de trabalho, escassez de recursos humanos com utilização 

do residente como mão de obra para suprir lacunas e pouca sensibilização da 

própria gestão quanto à preceptoria. Dessa forma, o processo de preceptoria é 

tensionado diariamente. As “brechas” para possíveis saídas são tentadas, 

individualmente, pelo preceptor, como as buscas por qualificação e participação em 

eventos científicos. 
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Um estudo da FIOCRUZ, em 2006, analisou a evolução das políticas de 

recursos humanos a partir das Conferências Nacionais de Saúde, em suas 

considerações finais ressalta: 

[...]” a ausência de uma política de recursos humanos para a saúde, 
formulada e realizada sob a lógica da política pública expressa nos 
princípios e diretrizes constitucionais da Seguridade Social e do SUS, 
compões hoje, juntamente com a escassez de recursos financeiros, os dois 
maiores obstáculos para o desenvolvimento do atual sistema de saúde 
brasileiro”. (FERREIRA; MOURA, 2006.p. 25). 

 

Reforça-se, deste modo, a necessidade da maior e efetiva aproximação da 

lógica do SUS à formação de profissionais em saúde e das demandas dos serviços. 

Como elementos que dificultam ou tencionam o funcionamento da prática 

são apontados, também, às dificuldades estruturais e administrativas da instituição. 

Cunha, et al (2010) afirmam que a sobrecarga de serviço conduz a uma preceptoria 

deficiente, uma vez que, para conseguirem gerir eficazmente o seu tempo, optam 

por executar alguns procedimentos, ao invés de ensinar e orientar. Uma possível 

saída seria o compartilhamento da preceptoria entre os profissionais do serviço, na 

tentativa de minimizar a sobrecarga que hoje se apresenta. 

 Fazendo uma análise dos depoimentos, por mais que o SUS seja um 

sistema formador assim como os profissionais que nele atuam, as tensões 

supracitadas dificultam ou limitam o processo ensino aprendizagem do residente. 

Desde o momento que este preceptor é eleito sem conhecimento dos critérios que o 

elegeram, sem capacitação pedagógica para esta função e, muitas vezes, sem 

conhecimento do modelo de atenção à saúde do Brasil, tudo se torna complexo 

durante a prática profissional. 

As competências e habilidades da preceptoria não avançarão se não forem, 

deliberadamente, estimuladas por políticas que incentivem e valorizem a formação 

dos preceptores. Todos podem contribuir, a seu modo, para fazer o ofício da 

preceptoria evoluir no sentido da aquisição de conhecimentos.  

Para isso, Afonso e Silveira (2012, p.83-84) defendem que “precisamos de 

um referencial de competências que, mais do que instrumento reservado ao 
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especialista da educação, se constitui meio para os preceptores construírem uma 

identidade coletiva.” 

3.3 O processo de construção das categorias dos residentes 

Seguindo o mesmo percurso da construção de categorias dos preceptores, o 

quadro 04 apresenta a sintetização dos achados e as categorias geradas. 

Os relatos de cada residente foram identificados pela letra R, seguindo uma 

ordem numérica. Após as leituras e aproximações dos depoimentos foram 

produzidas as seguintes categorias: 

 Formação do residente de enfermagem em Saúde Coletiva  

 A multiprofissionalidade orienta a formação do residente em enfermagem 

em saúde coletiva. 

 Entre potencialidades e tensões de ser residente. 
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Quadro 04: Síntese dos Fragmentos dos Relatos dos Residentes e Categorias geradas  

QUESTÃO 
DISPARADORA 

FRAGMENTOS DOS RELATOS CATEGORIAS 

 Como se 
efetiva o 
processo 
ensino-

aprendizagem 
na unidade 
junto com o 
preceptor?  

Esse processo ele se diferencia entre as unidades.Algumas unidades, o 
preceptor atua mais junto com o residente, fica mais no dia a dia ou então 

monta uma escalinha pra gente. Isso eu acho que é melhor pro aprendizado 
do residente. R1 

Formação do 
residente de 

enfermagem em 
Saúde Coletiva 

 

Porque na US5 e US6 eu percebi que o preceptor, ele tinha uma 
sistematização, ele sabia. Ele fazia uma escala do que a gente ia fazer 

naquele dia, ele delegava funções pra gente. R2 

Na US5, passei por vários setores e isso ajuda bastante na prática como 
profissional.. No US4 parece que o preceptor não tem muita noção do papel 
da preceptoria. Na  US10 é perfeito. Tem um plano de trabalho, enfermeiro 

tem autonomia e precisa ficar mais claro que o residente lá é visto como 
mão de obra e não como aluno aprendendo. R3 

Em algumas Unidades o preceptor te deixa bem livre o processo ensino 
aprendizado fica distante. Se vc não procura o preceptor p construir este 

processo, ele simplesmente, não acontece. R4 

chegamos ela perguntou as nossas necessidades e expectativas e organizou 
de forma que passássemos em todos os setores. R5 

O preceptor tira as dúvidas, apresenta  o campo. Favorece seu aprendizado. 
Conhece a unidade , o território. R6 

Geralmente no primeiro dia somos apresentados aos profissionais, ao local, 
mas não acredito quetenha um processo de ensino- aprendizagem definido, 
agente acaba tendo que fazer de acordo com a demanda daquele lugar. Isso 

é uma fragilidade.R7 

Tive preceptores q eu só buscava qdo eu tinha dúvidas e outros que 
chegaram, passaram as atividades com calma, apresentaram unidade e eu 

fui caminhando.R8 

[...]é mais vinculado a vivência[...]A experiência que os 2 trazem anterior a 
união e a partir disso integram o trabalho.[...]me passaram as atividades ao 

longo do tempo que passei na unidade, fui apresentada a unidade e me 
adequando a realidade do cenário.R9 

Agente é inserido na unidade, somos apresentados a equipe e dentro dessa 
unidade passamos por vários setores conhecendo a rotina do setor. [...]Ele 
acontece no serviço, mediante as dificuldades e a demanda que surge R10. 



65 

 

   Há 
participação de 

outros 
profissionais 

em sua 
formação 
prática? 

[...]teve participação de médicos, técnicos de enfermagem, ée..dentistas, 
nutricionistas.[..]Tivemos até publicitários, que faziam parte desse quadro e 

que ajudaram na nossa formação. R1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
multiprofissionalidade 
orienta a formação do 

Residente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eu não lembro muito das outras profissões se envolverem muito com a 
gente não, mas sempre aprendemos com o outro. Na sala de vacina, aprendi 

com técnico de enfermagem. R2 

Somos uma equipe de saúde. Todos ensinam! O exemplo bom que 
queremos seguir e o ruim que não queremos ser. R3 

Dentro da formação o médico atua muito. O técnico de enfermagem sempre 
me ajudou. As experiências dos agentes comunitários, os psicólogos. Todos 

influenciam no meu aprendizado. R4 

Com certeza. Toda equipe. Desde técnicos de enfermagem, na sala de 
vacina  até os médicos, nas consultas. Aprendi com todos. R5 

Médicos, especialistas com abordagem específica, técnicos de enfermagem,  
que acabam nos pedindo auxílio, ACS. R6 

Aprendi muito com técnicos de enfermagem, eles tem uma bagagem 
incrível. Com outros profissionais vc tb consegue ter segurança. ACs, Técnico 

de saúde bucal, dentista, saúde primária é isso, todo mundo unido. R7 

Eu aprendi muito com os técnicos, médicos, ACS que me ajudaram a formar 
vínculo com a comunidade. R8 

[...]a atuação com o médico permitiu maior conhecimento tanto clínico qto 
multiprofissional, e aqui, assistente social terapia ocupacional, e muitos 

outros. R9 

 
. Médicos, técnicos de enfermagem, ACS. R10 
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Você foi bem 
acolhido pelo 
preceptor e 

demais 
profissionais 
da equipe? 

 
Acolhida eu sempre fui, mas bem acolhida assim de estar junto, em algumas 

unidades só. R1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre Potencialidades 
e limitações do Ser 

Residente 

 Se apresentavam, falavam quem eles eram, mas assim não acolhiam de 
forma a chegar junto, chamar a gente pro trabalho, mas outros, nessas duas 

unidades, eu me sentia como membro da equipe, me sentia pregado 
naquele lugar, mas em outros a gente se sentia muito largado. R2 

Quando o preceptor acolhe os demais membros da equipe tb acolhem. Uns 
acolheram outros não. R3 

Todos sempre me acolheram. [...]Encontrei nos campos de prática estes 
profissionais que se preocupavam comigo. R4 

Sempre fui bem acolhida. Muitas vezes fiz parte da equipe. Claro que 
sempre existe profissionais , que na ausência do preceptor não acolhe tão 

bem. R5 

Fui. Todos em que eu passei. Claro que tem preceptores que não entendem 
muito o trabalho do residente mas aos poucos vc mostra com seu interesse 

e trabalho e aí o acolhimento acontece. R6 

Se vc entra na unidade querendo aprender e sendo humilde não tem por 
que não ser acolhida R7 

Sempre fui bem recebida. R8 

no início tive problemas com ordens mas agora consigo trabalhar bem. Me 
sinto acolhida. R9 

O bom acolhimento depende do profissional residente sentir que aqueles 
profissionais da unidades saibam o que ele busca naquele serviço.[...]então 

o acolhimento poderia ser melhor se conhecesse melhor a função do 
residente de Enfermagem. R10 
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  Quais as 
potencialidades 
e limitações da 
residência e do 

serviço que 
você vivência 
ou vivenciou 

enquanto 
residente de 

enfermagem? 

Limitações: em relação ao campo de  atuação do enfermeiro no Município 
de Niterói, né. Muitas vinham com a sede de fazer consulta, fazer 

puericultura.[..]no Vitor Vala a gente não teve muito a vivência da gestão 
.Potencialidades:a gente aprendeu muito sobre a gestão. R1 

Entre Potencialidades 
e limitações do Ser 

Residente 
 
 

Limitações: Então isso é o problema de Niterói, a gente não assim atua na 
prática que o enfermeiro poderia fazer, como pré natal, enfim as coisas 

técnicas mesmo, isso no PMF.Potencialidades:Niterói é bem planejada, as 
unidades são colocadas em lugares estratégicos. Querendo ou não, tem uma 

organização legal que eu consegui observar. O que eu mais gostei da 
residência, foi que eu consegui ter uma visão dessa rede de serviços que 

Niterói tem. R2 

Limitações: ficamos soltos sem supervisão da coordenação.                                           
Potencialidades: foram as experiências vividas. Mesmo as experiências ruins 
ensinam o que não queremos ser. A flexibidade do tempo em cada campo 
tb foi interessante e proveitoso , fora a sensibilidade da coordenadora. R3 

Limitações: A falta de aulas teóricas , hora correta, cumprimento do 
cronograma. Os preceptores ficam meio perdidos em comunicação com a 
coordenação. O TCC poderia ser melhor organizado, com um cronograma 

mais específico. Nos campos tem estrutura física precária, falta de 
preparação do preceptores. Potencialidades : o acolhimento, abertura ao 

diálogo, recepção da comunidade.[...]Os campos são bem distribuídos, mas 
poderíamos ficar mais tempo na assistência e menos na gestão. R4 

Limitações: A dificuldade da presença da coordenação no campo;Senti falta 
da teoriaOs assuntos abordados foram superficiais. O tempo em cada 
unidade também muito curto pode ser ruim mas também pode não 

favorecer a possibilidade de passar em outros cenários.   Potencialidades: 
crescimento profissional grande por ter passado em diversos cenários;me 

abriu portas        R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Potencialidades:. Aprendi que no PMF o cuidado de enfermagem é 
essencial, não só observei, atuei. Maior tempo em cada campo , pude 

planejar minhas ações. limitações:Na US10 acabamos fazendo atividades 
que fogem ao enfermeiro, fazemos coisas sem propriedade. falta de 

entendimento do papel de cada um, tanto preceptor quanto o residente. Os 
dois lados ter clareza da função de cada um. R6 

Potencialidades: estamos formados mas estamos estudando. Isso é muito 
bom. Temos a insegurança e temos um profissional ao nosso lado para 

ensinar. Sozinho vc acaba aprendendo mas não desta forma tão educadora, 
aprenderia na marra.[...]Niterói e US10, onde o enfermeiro tem ações 

diferentes limitações:Em Niterói o enfermeiro é um gestor, participa pouco 
da assistência R7 

Limitações: falta de capacitação do preceptor, falta de discussão prática, 
vivência prática com o preceptor.Potencialidades: a residência faz vc mudar 

sua forma de pensar, sua prática profissional, ela contribuiu muito para 
amadurecer para dar mais segurança. R8 

Limitações: processo de trabalho ruim, número de consultas limitados 
prejudicando meu conhecimento. A US1 te permite trabalhar sozinho com 
supervisão , em caso de dúvidas, então vc se estabelece como profissional. 

R9 

Limitações: falta de recursos materiais, demanda excessiva de usuários e as 
vezes compromete a aprendizagem do aluno que tem um ritmo diferente do 

profissional daquela unidade.[...]Falta de capacitação do preceptor, isso 
qualificaria o Sus pois ajudaria o preceptor e ao residente.Potencialidades:.  
Diversos campos de estágio;Enquanto residente temos mais uma chance de 

errar, ela dá segurança de que tem um profissional ao seu lado, te dá 
segurança e aprimoramento R10 

Fonte: Depoimentos dos residentes 
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A) Formação do residente de enfermagem em Saúde Coletiva 

As práticas profissionais partem de concepções sobre o trabalho arraigadas 

na sociedade e no campo de saúde. Concepções muitas vezes equivocadas e sem 

planejamento e/ou pactuações coletivas. Observa-se na prática e em reuniões 

referentes aos processos de trabalho que muitos preceptores operacionalizam bem 

o trabalho, mas não se reconhecem como aqueles que o constroem e o transformam 

cotidianamente. Portanto, na maioria das vezes, não planejam ações em conjunto 

com os residentes que acompanham, compreendendo que os mesmos somente 

acompanhariam em suas atividades, sem muita autonomia. 

Neste sentido, apontaram os residentes: 

“Porque na US5 e US6 eu percebi que o preceptor tinha uma 
sistematização, ele sabia como organizar seu serviço. Ele fazia uma escala 
do que a gente ia fazer naquele dia, ele delegava funções pra gente.”R2. 

“Na US5, passei por vários setores e isso ajuda bastante na prática como 
profissional.. Mas em outra unidade, a US4 parece que o preceptor não tem 
muita noção do papel da preceptoria. Na US10 é perfeito. Tem um plano de 
trabalho, enfermeiro tem autonomia e precisa ficar mais claro que o 
residente lá é visto como mão de obra e não como aluno aprendendo.” R3. 

“Em algumas Unidades o preceptor te deixa bem livre o processo ensino 
aprendizado fica distante.” R4. 

“A gente é inserido na unidade, somos apresentados a equipe e dentro 
dessa unidade passamos por vários setores conhecendo a rotina do setor. 
[...]Ele acontece no serviço, mediante as dificuldades e a demanda que 
surge.” R10. 

 

 Analisando os depoimentos, fica evidenciado a não sistematização do 

processo de preceptoria na formação deste residente. Alguns preceptores tentam se 

organizar para o processo e outros não. Fica evidente, não ser essa uma ação 

sistematizada. Conforme SANTOS (2005), o processo de ensino e aprendizagem 

deve ser composto de duas partes: ensinar que exprime uma atividade e  aprender 

que envolve certo grau de realização de uma determinada tarefa com êxito. Deste 

modo, há indícios de que há ensino e aprendizagem pelo residente, mas são ações 

ainda frágeis e individualizadas que não constroem um forte binômio de ensino-

aprendizagem, ou de trabalho na perspectiva da integralidade do cuidado em saúde.  
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Para Longhi et al (2014),  a preceptoria  tem importância fundamental, tendo 

em vista que possibilita o contato do estudante com a prática no SUS, de modo que, 

as atividades possam estar voltadas ao desenvolvimento de um perfil ancorado na 

integralidade do cuidado e na equidade da atenção.  

 Nesse movimento, os residentes chegam aos serviços com muitas 

expectativas e conceitos pré-estabelecidos. Assim, inevitavelmente, a realidade 

percebida nos serviços é confrontada levando a interpretações diversas que podem 

interferir, positiva ou negativamente, nas vivências que se processarão a partir daí. 

Conduzir o aprendizado do residente de acordo com a realidade do serviço de saúde 

e ajudá-lo a compreender as dinâmicas institucionais requer do preceptor 

sensibilidade e mediação da relação, para se evitar o surgimento de sentimentos 

negativos relativos ao serviço ou aos profissionais preceptores. É importante 

planejar as ações do cotidiano e envolver o residente neste processo, pois facilita 

tanto o ensino quanto o aprendizado. 

Entretanto, por mais que as práticas não estejam sistematizadas, o 

residente, ao chegar à unidade, precisa ser acolhido pelo preceptor e equipe de 

trabalho, e nos depoimentos a seguir os residentes relataram sobre o acolhimento 

pela unidade e pelo preceptor: 

“Se apresentavam, falavam quem eles eram, mas assim não acolhiam de 
forma a chegar junto, chamar a gente pro trabalho. Mas em outras, nessas 
outras unidades, eu me sentia como membro da equipe, me sentia pregado 
naquele lugar, mas em outros a gente se sentia muito largado.”R2. 

“Quando o preceptor acolhe os demais membros da equipe também 
acolhem. Uns acolheram outros não.” R3. 

“Sempre fui bem acolhida. Muitas vezes fiz parte da equipe. Claro que 
sempre existe profissionais , que na ausência do preceptor não acolhe tão 
bem.”R5. 

“O bom acolhimento depende do profissional residente sentir que aqueles 
profissionais da unidade saibam o que ele busca naquele serviço.[...]então o 
acolhimento poderia ser melhor se conhecesse melhor a função do 
residente de Enfermagem. R10. 

“Claro que há preceptores que não entendem muito quais as reais 
atividades do residente mas aos poucos você vai mostrando com seu 
interesse e trabalho e aí o acolhimento acontece.R6. 
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Nos depoimentos fica evidente que, o acolhimento aos residentes não 

acontece de forma similar em todas as unidades. Nas unidades nas quais o 

preceptor, desde a chegada do residente se mostra acolhedor e receptivo, inserindo-

o  no cotidiano das práticas, há tendência de a equipe de saúde, também, acolhê-lo 

e inseri-lo no contexto . 

Para Oliveira e Daher (2016, p.131): 

“O preceptor, ao ser o profissional que cuida dos indivíduos ou os assiste, 

assim como faz com as famílias e as comunidades, concomitantemente, 

formando futuros profissionais, vivencia um profícuo e dinâmico movimento 

de ensino e de aprendizagem”. 

Assim, atribui-se ao fato de profissionais desconhecerem a função do 

residente dentro da unidade e alocá-lo, de forma equivocada, como membro efetivo 

da equipe. 

Esse equívoco, de concepção por parte dos profissionais, tem conexão com 

a sobrecarga de trabalho dos mesmos. Fato, também, descrito com relação à 

elaboração da categoria “Potencialidades e Tensões da preceptoria na Atenção 

Primária em Saúde”, nos relatos dos preceptores. Essa reafirmação de sobrecarga 

de trabalho do preceptor atravessou todo desenvolvimento do trabalho de campo. 

De acordo com a Política Nacional de Humanização - PNH (2010, p.6), o 

acolhimento é definido como “[...] Ato ou efeito de acolher, uma ação de 

aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão 

que implica estar em relação com algo ou alguém.” 

Evidentemente, que o acolhimento é relativo a cada cenário de prática 

vivido. Portanto, pode-se determinar se a parceria residente- preceptor- tutor- 

demais profissionais- será de efetivas trocas ou um trabalho apenas instrumental, 

mecânico. Para Ferreira et al (2007) a diversificação de cenários de prática traz 

consigo um aspecto delicado, elemento essencial da parceria, que consiste na 

necessidade de articulação entre a academia e o serviço de saúde, estratégia tão 

importante quanto difícil de implantar, porque os profissionais de cada uma dessas 

áreas obedecem a direções distintas, cumprem funções diferentes, são 
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remunerados para ações específicas o que por vezes pode acabar por dificultar a 

formação das equipes.  

Complementando, afirma-se que o preceptor tem o potencial de promover 

mais vínculo, apoio e acolhimento local, pela interlocução, na tentativa de buscar 

ajuda, socializando informações e descobertas. (RIBEIRO, 2009) 

Portanto, acolher não significa receber, porém funciona como inserir de fato. 

Uma é uma proposta de organização do processo de trabalho da equipe de saúde e 

se faz inovador, por ser um espaço de integração do outro, usuários e trabalhadores, 

além de favorecer as trocas dos saberes. É imprescindível conhecer o papel de cada 

um dos participantes envolvidos, assim como seus objetivos. 

B) A multiprofissionalidade orienta a formação do residente de Enfermagem 

em Saúde Coletiva 

Nas Unidades de Serviços, os residentes apontam que vivenciaram, na 

prática, a multiprofissionalidade.  Várias categorias de profissionais colaboraram ou 

participaram do seu processo de formação possibilitando trocas de experiências e 

uma real interdisciplinaridade. Esse fato é destacado como fundamental, inovador e 

agregador de conhecimentos. 

“[...] teve participação de médicos, técnicos de enfermagem, dentistas, 
nutricionistas. [...] Tivemos até publicitários, que faziam parte desse quadro 
e que ajudaram na nossa formação.” R1. 

“[...] Na sala de vacina, aprendi com técnico de enfermagem.” R2. 

“Somos uma equipe de saúde. Todos ensinam! Todos aprendem! O 
exemplo bom que queremos seguir e o ruim que não queremos ser.” R3. 

“Todos os profissionais do serviço  influenciaram no meu aprendizado.”R4. 

Quanto a aquisição de conhecimentos, Longhi et al (2014) ressaltam que os 

residentes devem adquiri-los de forma interdisciplinar. Devem, assim, trabalhar de 

forma interprofissional desde os primeiros anos de formação. Afirmam, ainda que, a 

experimentação do cuidado compartilhado, as pesquisas científicas e as atividades 

de extensão na comunidade podem ser campos de interlocução e saberes. Portanto, 

entender como o saber do outro se articula com o próprio saber e entender a 
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importância dos diferentes saberes possibilita uma consciência que favorece a 

aquisição de competências para trabalhar da área da saúde durante a fase de 

formação, como o desenvolvimento de um perfil de liderança, a capacidade de 

comunicação e a tomada de decisões compartilhada. Assim, se efetiva na prática a 

proposta do SUS. 

No estudo feito por Silva et al (2011,p. 169) o principal aspecto positivo da 

atuação em equipe é a “possibilidade de colaboração de várias especialidades que 

denotam conhecimentos e qualificações distintas.” A competência de cada 

profissional, isoladamente, não dá conta da complexidade do atendimento das 

necessidades de saúde, portanto é necessário flexibilidade nos limites das 

competências para proporcionar uma ação integral. Portanto, neste processo de 

formação torna-se muito importante esta relação educativa com outras categorias 

profissionais.   

C) Entre Potencialidades e Limitações do ser residente 

Uma das potencialidades mais apontadas pelos residentes foi o fato de, 

mesmo já estando formado como enfermeiro, terem eles a oportunidade de 

continuar a aprender na prática e com a prática, sob a supervisão constante do 

preceptor. Portanto, ser residente se apresenta como uma grande oportunidade de 

complementar ou de adquirir saberes novos que contribuem para o seu 

“empoderamento” profissional e sua conquista de segurança e de autonomia.    

 

“Estamos formados mas estamos estudando, aprendendo cada vez mais. 
Isso é muito bom. Temos ainda insegurança e temos um profissional ao 
nosso lado para ensinar, nos fortalecer. Sozinho você acaba aprendendo, 
mas não desta forma tão educadora.” R7. 

“Enquanto residente temos mais uma chance de errar, ela dá segurança de 
que tem um profissional ao seu lado, te dá segurança e aprimoramento” 
R10. 

“A US1 te permite trabalhar com autonomia, mas com supervisão. Em caso 
de dúvidas, então você se estabelece como profissional.” R9. 
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Longhi et al (2014) ressaltam que a educação precisa ser transformadora, e 

só será quando privilegiar a busca e a aquisição de conhecimentos com autonomia e 

crítica, tendo como resultado a reflexão sobre a potencialidade de mudança de uma 

realidade. Desse modo, aprender no cotidiano do SUS significa aprender na prática, 

ou seja, um aprendizado diário, complexo que não se limita a reproduzir 

mecanicamente uma sequência de procedimentos, mas que implica entender-se 

parte constituinte do estado, da ciência e das próprias práticas. Essa assertiva vem 

de encontro com os relatos apresentados. Enfatiza-se a complementariedade entre 

o processo de formação na e da prática, onde toda prática educativa demanda a 

existência de um sujeito que ensina e outro que aprende e vice-versa. 

Em contrapartida, algumas tensões foram evidenciadas: 

 “Falta de capacitação pedagógica do preceptor para ser um formador, isso 
poderia qualificar mais as atividades. O SUS é uma Escola e ajuda a formar 
tanto o preceptor como o residente” R10. 

 “Na US10 acabamos fazendo atividades que fogem a função do 
enfermeiro, fazemos coisas sem propriedade. Há falta de entendimento do 
papel de cada um, tanto preceptor quanto o residente.” R6. 

“Nos campos tem estrutura física precária, falta de preparação do 
preceptor.” R4. 

“Então isso é o problema de Niterói, a gente não atua na prática como o 
enfermeiro poderia fazer, como (pré–natal) Enfim as coisas técnicas 
instrumentais mesmo” .R1. 

 

Ainda há grandes dificuldades em imprimir mudanças significativas na 

formação em curto prazo, devido à rigidez dos modelos assistenciais tradicionais no 

setor Saúde, que por sua vez ajudam a “formar” profissionais despreparados para 

atuarem na Atenção Primária, particularmente com a comunidade.  

O modelo biomédico ainda prevalece na Atenção Primária de Saúde no 

Brasil e em Niterói. O modelo de atenção foi reestruturado em 2010, mas a tentativa 

foi colocada em prática em 2013, com a mudança de Governo. Anteriormente, o 

modelo assistencial primário era baseado ao modelo cubano, com o Programa 

Médico de Família (PMF) desde a década 90. A equipe básica de atendimento era 

formada por médicos generalistas e auxiliares de enfermagem, uma dupla para cada 

território adscrito, trabalhando 40 horas semanais. O enfermeiro não atuava 
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diretamente com os usuários, mas como supervisor. Papel burocrático que o 

distanciava da assistência e da possibilidade de formação. 

 Atualmente, com a mudança para ESF, as equipes são formadas por 

médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de 

saúde, profissionais de saúde bucal, com a mesma carga horária.  

No modelo tradicional de atenção à saúde, os profissionais têm uma 

formação acadêmica baseada no atendimento individual, centrado nos aspectos 

biológicos, com intervenções realizadas de forma isolada, e não em equipe. Na 

Estratégia de Saúde da Família, porém a exigência é de uma atuação ampla dos 

profissionais, que devem trabalhar em equipes multiprofissionais, mediante ações 

integradas, de forma interdisciplinar, em coletivos. Isso requer o apoio de 

ferramentas da epidemiologia, da vigilância sanitária e ambiental, e exige que se 

preste atenção integral ao ser humano, levando em consideração não só o biológico, 

mas o cultural, o social, econômico, o familiar. Para atuar neste novo modelo, é 

fundamental criar estratégias descentralizadas, realizadas no próprio local de 

trabalho, destinadas a promover mudanças nas práticas de saúde. Trata-se de uma 

formação distinta das especializações até então existentes, voltadas para a 

capacitação de profissionais em domínios técnicos isolados. Nessas deve ser 

privilegiado o desenvolvimento profissional e institucional, envolvendo técnicos e 

gestores na atenção, na formação e no controle social. 

 Para Pagani (2012, p, 97) a reflexão crítica na educação contribui para 

propiciar que os profissionais, no seu espaço de trabalho, também possam pensar, 

sentir, querer, agir, serem criativos e autônomos. E, através dos depoimentos 

supracitados é notório que as expectativas, provavelmente, lançadas em torno dos 

cenários, geram tensões neste processo de formação, pois a autonomia e ações 

reflexivas ainda não fazem parte deste processo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conclusão deste estudo é que, ao analisar o processo de preceptoria 

efetivado junto ao Programa de Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva, 

este entendido como lócus de aprendizagem significativa, foi possível apreender que 

há potencialidade que qualifica o Programa e, concomitantemente, limitações que se 

configuram como desafios a serem vencidos. 

Também ficou comprovado pelo conjunto de depoimentos que, a 

profissionalização da preceptoria deve ser estimulada e institucionalizada por meio 

de políticas que incentivem e valorizem a formação pedagógica para a função de 

preceptor. Órgãos formadores e instituições dos serviços de saúde podem contribuir, 

a seu modo, para fazer o ofício da preceptoria evoluir no sentido da 

profissionalização. 

A partir das leituras realizadas e dos dados emanados deste estudo ficou 

evidenciado que o processo ensino-aprendizagem, que se efetiva por meio da 

preceptoria nos cenários do SUS, é essencial, pois é onde o residente tem a dupla 

possibilidade de vivência: assistência aos clientes e famílias e atividades de 

aprendizagem ampliando seus conhecimentos. 

O projeto político pedagógico do Curso de Residência em Enfermagem em 

Saúde Coletiva, da EEAAC-UFF, fundamenta e normatiza as ações de formação na 

saúde em parceria com a Fundação Municipal de Saúde. Mesmo assim, o modelo 

de atenção vigente que ainda prioriza o cuidado especializado à saúde e a distância 

dos clientes nos processos de cuidado ainda têm configurado como grande tensão e 

um desafio a ser vencido. 

A frágil integração e a desarticulação entre as instituições envolvidas no 

processo de preceptoria também ficaram evidenciadas. Os preceptores, ainda não 

compreendem o seu importante e insubstituível papel no ensino e no processo de 

formação no SUS e para o SUS. 

A preceptoria na saúde é pensada como espaço de ensino-aprendizagem 

pelo fato de efetivar-se por meio de relação educando-educador construída no 

diálogo e na ampla oportunidade de ampliação de conhecimentos já adquiridos 

pelos residentes.  
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Por outro lado o preceptor deve ser valorizado no papel de formador de 

saúde, pois ele pode, quando bem qualificado, facilitar a socialização, ensinar o 

conjunto de técnicas, contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico e 

orientar sobre a prática. No entanto, a maioria dos preceptores desconhece suas 

funções e o processo de eleição para esta função.  Desafio esse a ser enfrentado 

por todos os envolvidos. 

 A preceptoria influencia, diretamente, na formação do futuro profissional de 

saúde e os residentes colaboram para a qualificação da assistência dos serviços. Ao 

mesmo tempo em que assiste ou cuida o residente está aprendendo. E, em relação 

ao preceptor ficou claro que por meio da sua educação permanente com a 

qualificação pedagógica e técnica será possível produzir mudanças positivas nesse 

processo. 

Por fim e com base no que foi identificado como problemática e aprofundado 

em análise da literatura pertinente acerca das percepções de preceptores e de 

residentes sobre preceptoria na saúde, elegemos como produto a elaboração e 

implementação de um vídeo educativo-pedagógico cujo propósito é o de 

instrumentalizar, de forma lúdica, o preceptor para a sua função e clarear o residente 

em sua trajetória no processo de preceptoria. 
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5 PRODUTO 

  

O conjunto de depoimentos dos participantes deste estudo, acrescido das 

leituras realizadas sobre o tema “Preceptoria na Saúde e a formação do residente 

em enfermagem: o aprender e o ensinar no cotidiano do SUS”, foram determinantes 

para eleger a modalidade do produto a ser elaborado: um vídeo educativo-

pedagógico cujo propósito é o de instrumentalizar, o preceptor para a sua função e 

clarear o residente em sua trajetória no processo de preceptoria. 

Este deverá ser utilizado como recurso pedagógico, a partir da 

representação lúdica de um cenário de assistência e formação em saúde, tanto para 

preceptores e tutores, como para profissionais em processo de formação. 

O objetivo deste vídeo é instrumentalizar profissionais de saúde para o 

exercício da preceptoria. 

O Vídeo é apresentado seguindo a dinâmica: 

 

 Apresentação do vídeo com justificativa para realização; 

 Conceitos de Preceptoria em Saúde; 

 Funções do Preceptor; 

 Relação entre preceptor- residente; 

 A importância da parceria entre a Instituição de Ensino Superior e o serviço; 

 O papel do tutor; 

 E, por fim, como se inicia a preceptoria dentro da Unidade de Saúde. 

 

A quem se destina este produto: todos os profissionais de saúde já 

preceptores que queiram conhecer a função de preceptor ou todo o processo de 

preceptoria; aos que desejam inserir-se nesta função; aos gestores de cenários do 

SUS que acolhem Programas de Residência e aos residentes que queiram conhecer 

sua trajetória no Programa. 

Com a intenção de expandir a pesquisa a outros espaços, e também o 

conhecimento adquirido, será solicitada à Coordenação do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde (MPES da EEAAC-UFF) autorização para que o 

vídeo possa ser inserido no site da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, no 
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link do Programa MPES. Assim, essa tecnologia em saúde que denominamos Vídeo 

Educativo-Pedagógico poderá ser replicado em outras instituições que desenvolvam 

Programas de Residência. 

Por fim, durante décadas, estudos vêm evidenciando fragilidades da 

capacitação pedagógica do preceptor e esse Vídeo poderá contribuir minimizando 

esta lacuna  de conhecimento sobre a preceptoria na saúde. 
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Apêndice A 

Roteiro de Entrevista do Preceptor 

I - Caracterização do Preceptor 

• Identificação ------------------------------------------------------------ 

• Sexo:_____________  Idade:_________________ 

• Universidade em que se formou_______________________________ 

• Tempo de formada:_____________ 

• Curso de Pós-Graduação realizado _________________________ 

• Tempo que trabalha com preceptoria:________________ 

• Unidades que já atuou como preceptora: _________________________ 

• Unidade que atua como preceptora no momento:__________________ 

 

II- Percepção do preceptor sobre a preceptoria 

 

1. Fale sobre como você foi escolhido para ser preceptor de residentes? 

2. Você acredita ser a função de preceptor importante? Por quê?  

3. Conte como se efetiva suas atividades diárias em relação à preceptoria. 

4. Quais as potencialidades e limitações que você vivência quanto à preceptoria? 
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Apêndice B 

Roteiro de entrevista do Residente de Enfermagem 

 

I- Caracterização do Residente de Enfermagem 

• Identificação_______________________________________________ 

• Sexo: ______ Idade:_______ 

• Universidade em que se formou: ______________________________ 

• Tempo de formado:______________  

• Unidades que já atuou como residente _____________________ 

 

II- Percepção sobre o processo ensino-aprendizagem : 

 

1- Como se efetiva a sua formação na unidade junto com o preceptor?  

2- Há participação de outros profissionais em sua formação prática? 

3-  Você foi bem acolhido pelo preceptor e demais profissionais da equipe? 

4- Quais as potencialidades e limitações da preceptoria e do serviço que você 

vivência ou vivenciou enquanto residente de enfermagem? 
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Apêndice C 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “O PROCESSO DE TRABALHO DO 

PRECEPTOR  E O DESAFIO DO APRENDIZADO PELO  RESIDENTE DE ENFERMAGEM” que 

tem por objetivos descrever o processo de trabalho do  preceptor na Atenção Primária à Saúde e 

nos espaços de gestão do município de Niterói – RJ; Identificar potencialidades e limitações do 

trabalho do preceptor no processo de construção de aprendizagem do Residente de Enfermagem 

em Saúde Coletiva; Indicar estratégias de ensino-aprendizagem que potencializem os preceptores 

para a efetivação de seu trabalho como sujeito formador nos espaços de  saúde . Esta pesquisa 

está sendo desenvolvida junto aos preceptores, residentes de enfermagem e ex residentes da 

parceria da FMS-Niterói e a UFF.Sua participação é de caráter voluntário e você participará da 

mesma respondendo a uma entrevista gravada em áudio após seu consentimento, assim como  

imagens, caso necessário . As informações coletadas serão utilizadas para fins acadêmicos e sua 

identidade será preservada utilizando nomes fictícios. Você poderá desistir  no decorrer do estudo, 

sem acarretar prejuízo ou constrangimento a você ou a seu desempenho profissional. Os riscos  a 

que  estão sujeitos os participantes (preceptores de residentes)  do estudo são  reduzidos e 

podem estar ligados ao constrangimento de ter de relatar ações que eles deixam de realizar nas 

unidades de saúde por ausência de infra estrutura física ou de  material e que comprometem o 

processo de aprendizagem do residente. Este risco será minimizado com a fala do pesquisador de 

que todos os dados relatados são sigilosos e que ele não será identificado na pesquisa.  Os riscos  

a que  estão sujeitos os participantes (residentes de enfermagem)  do estudo são pequenos como 

por exemplo podem surgir quadro de insegurança e ansiedade  em  fornecer dados relativos ao 

processo ensino aprendizagem realizado pelo  preceptor na medida em que este residente poderá 

ser , ainda, avaliado  por este  preceptor .   Os benefícios gerados por esta pesquisa serão a 

melhoria do processo ensino- aprendizagem onde participam preceptor e residente de enfermagem 

na medida em que todos os dois participantes apontarão as potencialidades, as limitações e  

propostas para melhoria deste processo. Também terão benefícios os serviços de saúde onde estão 

alocados os residentes  pois estes  passarão por ajustes e revisão dos processos de trabalho 

apontados pelos participantes do estudo. Em qualquer etapa do estudo, você poderá solicitar 

esclarecimentos à pesquisadora Juliane de Macedo Antunes, através do telefone (021) 985569077, 

por email julianedemacedoantunes@hotmail.com  ou pessoalmente. 

Se você tiver qualquer dúvida sobre as questões éticas da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário  Antônio Pedro para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto . 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui devidamente 

esclarecido(a), de forma clara e detalhada, livre de qualquer constrangimento e coerção, sobre o 

objetivo, procedimentos, justificativa, benefícios e risco deste estudo, e concordo em participar 

voluntariamente do estudo, nos termos propostos. 

Agradecemos desde já sua participação! 

Nome do participante:________________________________________ 

 

____________________________      

Assinatura do Participante 

____________________________ 

 Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Niterói, _____ de ________________de 2015. 
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Anexo I -  Parecer consubstanciado do CEP 
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